REGLAMENT PER A L'ELECCIÓ D'ÒRGANS INTERNS EN EL PROCÉS AUTONÒMIC DE
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PREÀMBUL
Després de diversos mesos amb la Secretaria General vacant, després de la dimissió de
l'anterior Secretària General de Podem Catalunya, es reobre el procés d'elecció dels òrgans
autonòmics de Podem en aquesta Comunitat Autònoma amb l'objectiu d'establir una adreça
organitzativa en aquest territori. La persona que resulti escollida per a la Secretaria General
de Catalunya entrarà a formar part del Consell Ciutadà Estatal de Podem com a membre
nat.
TÍTOL I – PRINCIPIS BÀSICS DEL PROCÉS
Article 1. Òrgan de control
El Consell Ciutadà Estatal vetllarà per la concordança del procés amb els Principis Polítics i
Organitzatius i els estatuts de Podem. La Comissió del Consell Ciutadà per als Processos
d'Eleccions Internes Territorials (adscrita a la Secretaria d'Organització) serà l'òrgan
encarregat de garantir el bon funcionament del procés i vetllar pel compliment d'aquest
Reglament, així com de resoldre els conflictes que puguin sorgir en primera instància. La
Comissió de Garanties Democràtiques vetllarà per la seva concordança amb l'establert en el
document de Principis Ètics.
Article 2. Dret al sufragi
Totes les persones inscrites en Podem tenen dret al sufragi actiu (escollir) i també al passiu
(ser escollits). Les candidatures que es presentin per als òrgans interns de Podem
Catalunya seran escollides per la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma, de forma
directa i lliure amb el seu vot.
Article 3. Agrupació de candidats/es en llistes
En cas que els/es candidats/es desitgin agrupar-se en llistes, podran fer-ho. No obstant
aquestes seran obertes, és a dir, els electors podran desmarcar o marcar nominalment cada

candidat/a lliurement durant el procés de votació. Cada candidat/a només podrà participar
en una única llista. Aquells/es candidats/es que decideixin no participar en cap llista
concreta s'agruparan sota una llista “blanca” de cara a la seva visibilització a la web del
procés de primàries. Aquesta llista es compondrà de tres parts: candidatures individuals a la
Secretaria General Autonòmica, candidatures individuals al Consell Ciutadà Autonòmic i
candidatures individuals a la Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica.
Article 4. Equilibri de gènere
Les llistes hauran de ser presentades en cremallera de gènere i tenir una composició
paritària. La correcció final dels resultats tindrà lloc d'acord amb l'article 5 del Document de
Principis Organitzatius, mantenint l'ordre resultant de la votació sempre que el desequilibri
de gènere en la composició de l'òrgan no superi la ràtio 40/60, i alterant la composició de
l'òrgan en els seus últims llocs en cas contrari fins que es compleixi amb la proporció
establerta per a òrgans col·legiats.
Article 5. Neutralitat de l'organització
D'igual manera que en altres processos de primàries internes de Podem, l'organització en el
seu conjunt i els Cercles en particular tenen la responsabilitat de ser canalitzadors d'aquest
procés i, per tant, han de ser neutrals tant en les seves activitats com en els seus comptes
de xarxes socials. La seva responsabilitat és promocionar el procés. Això implica que des
dels comptes oficials (xarxes socials, correu electrònic, etc.) no es podrà fer difusió de
candidatures concretes, sinó solament del procés en el seu conjunt.
Aquest principi no obsta perquè les persones inscrites, a títol individual, puguin fer públiques
les seves preferències electorals sense restricció.
El Protocol de Neutralitat complet s'inclou en l'Annex II.

TÍTOL II – COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
Article 6. Tipus d'òrgans interns autonòmics
Aquest procés de primàries té com a finalitat establir a Catalunya els següents òrgans:
• Secretaria General: unipersonal
• Consell Ciutadà: 34 membres (als qui es sumarà el/la Secretari/a General)
• Comissió de Garanties Democràtiques: 6 membres (dels quals 3 seran titulars i 3 suplents;
almenys la meitat han de ser juristes, podent ser 2 titulars i 1 suplent, o bé 1 titular i 2
suplents)
Article 7. Modificació del nombre de membres dels òrgans interns
Els documents polític-organitzatius de les candidatures a Secretaria General Autonòmica
podran contemplar, per causes justificades, la modificació a la baixa de la mida del Consell
Ciutadà o de la Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmiques, en aquest cas

estarien composats per un nombre de membres inferior a 34 i a 6 (més Secretari/a General)
respectivament. No obstant això, les votacions s'ajustaran al nombre estàndard de membres
en cada òrgan i les modificacions, d'haver-les, es realitzaran amb posterioritat a les
votacions. La grandària final dels òrgans interns autonòmics serà l'establert pel document
vinculat a la Secretaria General Autonòmica més votada, sempre que compti amb
l'aprovació de la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal. En cas que la Comissió de
Garanties Democràtiques Estatal no aprovés la modificació de la grandària dels òrgans
contemplat en el document polític-organitzatiu, la Secretaria General Autonòmica estaria
obligada a modificar aquest document per ajustar el nombre de membres a les pautes que
aquella li indiqui.
En cap cas pot haver-hi un Consell Ciutadà Autonòmic amb menys d'1 membre per cada mil
inscrits/es (incloent al Secretari/a General).
Article 8. Tipus de candidatura
Es poden presentar tant candidatures individuals com equips. Els equips podran presentarse com a llistes. Els equips no estan obligats a presentar una llista completa. Les llistes
seran obertes.
Tant si es presenten individualment com en equips, les candidatures a la Secretaria General
seran sempre unipersonals i vinculades a un document polític-organitzatiu.
Si un/a candidat/a a la Secretaria General vol optar a ser membre del Consell Ciutadà en
cas de no haver estat electe/a com a Secretari/a, haurà de presentar-se a tots dos òrgans
en el formulari que s'habilitarà per registrar les candidatures. També hi ha la possibilitat de
presentar-se a la Secretaria General de manera independent i en una llista al Consell
Ciutadà.
Finalment, aquelles persones que es postulin per a la Comissió de Garanties podran fer-ho
individualment o com a part d'una llista, però no podran presentar-se a cap altre òrgan.
Article 9. Composició de les candidatures de tipus llista
Pel Consell Ciutadà i per a la Comissió de Garanties Democràtiques es poden presentar
candidatures individuals o en forma de llista. Es consideraran "llistes" les agrupacions de
candidats/es compostes almenys pel 30% dels membres a escollir en l'òrgan corresponent.
Així mateix, per garantir la pluralitat política dels òrganos, les llistes tindran una grandària
màxima del 70% dels membres a escollir en l'òrgan corresponent (veure Article 6 i fase 2 de
la presentació de candidatures). En cada cas s'arrodonirà al nombre sencer de llocs més
proper.
Article 10. Restriccions al sufragi passiu
Tota persona major de 18 anys inscrita en Podem pot presentar-se a qualsevol dels òrgans
esmentats, sempre que compleixi amb els documents aprovats en l'Assemblea Ciutadana
Sí Es Pot, especialment amb el Codi Ètic, i sempre que compleixi amb els requisits i terminis
d'aquest procés de primàries.

La Comissió de Garanties Democràtiques definirà els elements materials i temporals per
objectivar el compliment de l'esmentat Codi Ètic.
Article 11. Territorialitat del sufragi
S'haurà d'estar inscrit/a en Podem dins de Catalunya tant pel sufragi passiu (ser escollit)
com a actiu (escollir).
Article 12. Definició de l'aval
Avalar no implica recolzar una candidatura. El sentit d'avalar candidatures per part dels
Cercles i els càrrecs interns de Podem respon a la responsabilitat d'aquests a garantir que
els i les candidates compleixen els Principis Ètics, Polítics i Organitzatius aprovats en
l'Assemblea Ciutadana Sí Es Pot.
Els Cercles s'han de mantenir neutrals respecte a les persones i els continguts políticorganitzatius concrets de les candidatures sempre que compleixin amb els esmentats
principis.
Article 13. Aval dels Cercles validats i els òrgans interns
Tots els candidats i candidates han d'haver estat avalats. Les candidatures individuals reben
avals de manera individual. Les candidatures que formin equips poden rebre un aval a la
llista completa (en bloc), o bé als seus membres per separat, no havent de ser en aquest
cas necessàriament avalats pel mateix Cercle validat o òrgan intern.
El requisit d'aval en relació a les llistes consisteix que tots els seus membres han d'haver
estat avalats, ja sigui en bloc o de manera individual. Per tant, si tots o alguns dels membres
d'una llista van ser avalats individualment, no cal sol·licitar un nou aval de llista.
El dret a avalar correspon als Cercles validats i als òrgans interns de Podem a Catalunya.
Les candidatures no poden ser avalades per més d'un Cercle validat o òrgan electe.
Cada cercle validat o òrgan intern pot avalar a tantes candidatures com estimi.

Article 14. Garanties extraordinàries per al dret al sufragi passiu

Els Cercles validats i els òrgans interns són els garants de la superació dels requisits
mínims per part de les candidatures. Segons aquesta funció, els Cercles validats i òrgans
electes podran denegar l'aval en els casos en els quals:
a) Els/es candidats/es individuals o algun membre d'una llista incompleixin amb el Codi Ètic
de Podem.
b) No es garanteixi que almenys un 10% dels membres d'una llista hagin participat d'alguna
forma en algun Cercle validat de la Comunitat Autònoma.

c) Sol·licitin l'aval candidats/es individuals que no vagin a estar integrats en una llista i que
no hagin assistit amb anterioritat a cap reunió del Cercle.
d) El document polític-organitzatiu que presenti una candidatura sigui contradictori amb
els documents polítics, organitzatius i/o ètics aprovats per l'Assemblea Ciutadana Sí Es Pot.
i) En cas de dubtes en algun d'aquests aspectes, el Cercle validat o les candidatures a les
quals se`ls hi va denegar l'aval podran recórrer a la Comissió de Garanties Democràtiques
per a la resolució del desacord.
Els òrgans interns de Podem sobre el terreny podran avalar candidatures a la seva pròpia
discreció. Si un òrgan intern denega l'aval a alguna persona, aquesta sempre pot dirigir-se a
la reunió del seu Cercle validat més proper a obtenir-ho. Seran els membres del Cercle els
que avaluaran la idoneïtat de la candidatura atenent als punts anteriors.
Article 15. Noms de les candidatures

Les llistes que vulguin presentar-se utilitzant un nom ja emprat per algun dels equips
d'anteriors processos de primàries hauran de sol·licitar autorització expressa dels membres
d'aquests equips.
En cap cas els noms de les llistes podran atorgar-se la representació de tot un Cercle, atès
que aquesta estructura ha de ser neutral en el procés. Per tant, el nom de les llistes no
podrà incloure la paraula “Cercle” (ni en espanyol ni en altres idiomes).
Article 16. Causes d'exclusió del procés

Es consideraran motius d'exclusió immediata d'aquest procés d'eleccions internes qualsevol
tipus de comportament orientat a menyscabar infundadament la reputació d'un/a candidat/a
així com qualsevol comportament xenòfob, sexista, masclista, homófob, insultant o violent
acreditat en entorns de deliberació o debat de Podem. Correspondrà a la Comissió de
Garanties Democràtiques la tasca de garantir l'observança d'aquestes circumstàncies.

TÍTOL III – SOBRE EL DOCUMENT POLÍTIC-ORGANITZATIU
Article 17. Vinculació a la Secretaria General
Les candidatures a la Secretaria General hauran d'anar vinculades a un document políticorganitzatiu.
Les candidatures al Consell Ciutadà Autonòmic no poden presentar un document políticorganitzatiu, però s'associaran a un si formen part d'una llista juntament amb una Secretaria
General.

Article 18. Contingut

Els documents polític-organitzatius hauran d'incloure per a la seva aprovació els elements
centrals i les prioritats de l'estratègia autonòmica que els membres de Podem portaran
endavant.
Hauran d'avançar en les línies polítiques i organitzatives de Podem Catalunya, dins del
marc aprovat per l'Assemblea Ciutadana Estatal.
El document polític-organitzatiu haurà d'incloure un resum de la proposta d'una mida
màxima de 3.000 caràcters (amb espais).
El Consell Ciutadà Autonòmic haurà d'incloure preceptivament les mateixes Àrees
consignades per al Consell Ciutadà Estatal. No obstant això, aquestes Àrees podran
fusionar-se i/o modificar la seva denominació d'acord a les necessitats del Consell Ciutadà
Autonòmic, sempre que s'especifiqui amb quina Àrea del Consell Estatal estan
relacionades.
Els sectors de Sanitat i Educació, donada la seva vital importància en la gestió autonòmica,
hauran d'estar contemplats d'alguna forma dins de les àrees que s'estableixin.

Article 19. Aprovació dels documents
El document polític-organitzatiu aprovat serà el corresponent a la Secretaria General més
votada. Aquest document serà d'obligat compliment, desenvolupament i aplicació pels
membres del Consell Ciutadà resultants de la votació.
Article 20. Fases de la presentació de candidatures
La presentació formal de les candidatures es durà a terme en una única fase.
Sobre la presentació de candidatures:
- Totes i cadascuna de les persones que vulguin optar als òrgans interns
autonòmics, independentment de si van a títol individual o en equips, hauran d'emplenar
degudament el formulari de candidatures dins dels terminis establerts.
- Només podran enviar candidatures persones inscrites en Podem.
- La inscripció de candidatures es realitzarà a través del portal participa.podemos.info.
L'enllaç al formulari d'inscripció es publicarà en l'adreça podemos.info/organització el matí
del primer dia del termini d'inscripció de candidatures.
- Els formularis requeriran un text amb la biografia i un altre amb la motivació per presentar
la candidatura (cadascun, màxim 1.500 caràcters amb espais). També requeriran adjuntar
una fotografia (format JPG, màx. 2MB) i un acta (format PDF i grandària màxima 1MB) de la
reunió del Cercle validat en la qual s'ha avalat la candidatura que es presenta, ja sigui aval

individual o de llista, o bé acta del CC o un document signat pel SG en el qual s'indiqui l'aval
a la candidatura o llista.

- Totes i cadascuna de les persones que vulguin optar als òrgans interns
autonòmics, independentment de si van a títol individual o en equips, hauran
d'emplenar degudament el formulari de candidatures dins dels terminis
establerts.
- Només podran enviar candidatures persones inscrites en Podem.
- La inscripció de candidatures es realitzarà a través del portal
participa.podemos.info. L'enllaç al formulari d'inscripció es publicarà en l'adreça
podemos.info/organització el matí del primer dia del termini d'inscripció de
candidatures.
- Els formularis requeriran un text amb la biografia i un altre amb la motivació per
presentar la candidatura (cadascun, màxim 1.500 caràcters amb espais). També
requeriran adjuntar una fotografia (format JPG, màx. 2MB) i un acta (format PDF
i grandària màxima 1MB) de la reunió del Cercle validat en la qual s'ha avalat la
candidatura que es presenta, ja sigui aval individual o de llista, o bé acta del CC
o un document signat pel SG en el qual s'indiqui l'aval a la candidatura o llista.


Els/es candidats/es a la Secretaria General hauran d'adjuntar, a més, el document
polític-organitzatiu (format PDF, màx. 2MB). No s'acceptaran documents políticorganitzatius enviats fora de termini. La no presentació d'un document políticorganitzatiu al moment del registre de la candidatura suposarà la no acceptació de la
mateixa.
- Les persones que presentin la seva candidatura per a la Comissió de Garanties
Democràtiques no podran optar a altres òrgans, i de resultar escollides per a
aquesta posició hauran de renunciar a tots els altres càrrecs interns que haguessin
obtingut prèviament.

Sobre la presentació de llistes:
- Les persones que, a més, vulguin compondre llistes, hauran d'emplenar un
segon formulari.
- S'enviarà un únic formulari per cada llista, en el qual s'inclouran els noms de
totes les persones que la componen. Només podran incloure's en el formulari de
llistes persones que prèviament hagin registrat la seva candidatura. Aquelles
candidatures que apareguin en una llista però no hagin estat registrades
individualment no es tindran en compte.
- Amb la finalitat de facilitar el procés de votació, es consideraran "llistes" les
agrupacions de candidats/es compostes almenys pel 30% dels membres a
escollir en l'òrgan corresponent i per un màxim del 70% d'aquesta mateixa

quantitat de membres. En cada cas s'arrodonirà al nombre sencer de llocs més
proper. Això equival a un mínim d'11 membres i un màxim de 24 en el cas del
Consell Ciutadà i un mínim de 2 i un màxim de 4 en el cas de la Comissió de
Garanties Democràtiques, podent incloure o no una candidatura a la Secretaria
General. Es recomana que els components de les llistes siguin candidatures
compromeses amb el projecte, ja que si després de presentar una llista amb un
nombre de membres proper als mínims alguns d'ells es retiren durant el termini
d'esmenes, la llista decaurà automàticament.

Artícle 21. Terminis de presentació
El termini de presentació de les persones que vulguin presentar les seves candidatures per
a qualsevol òrgan, incloent el document polític-organitzatiu en el cas de les Secretaries
Generals, així com de les llistes de candidatures al Consell Ciutadà i la Comissió de
Garanties Democràtiques, serà de l'11 al 17 de juliol. La recepció de candidatures es tanca
el 17 de juliol a les 23:59 hores. Es recomana encaridament no esperar a l'últim moment per
registrar candidatures i llistes: l'organització no es responsabilitza de les dificultats d'accés
al sistema de registre que puguin provocar la impossibilitat de presentació de candidatures o
llistes a causa d'allaus d'usuaris d'última hora.

Artículo 22. Normes i termini d’esmena de problemas sorgits en l’enviament dels formularis
Les dades introduïdes directament en el formulari per part dels candidats i candidates seran
inesmenables una vegada enviats. Això implica que no es podran modificar les fotografies
enviades, així com tampoc els textos de la biografia o la motivació, ni els noms de les
candidatures.
Així mateix, una vegada registrades les candidatures, no es podrà sol·licitar la modificació
de l'òrgan al que es postula.
Fins a 24 hores abans del començament de les votacions, els/es candidats/es que així ho
desitgin podran donar de baixa la seva candidatura.
Només es tramitaran les incidències que hagin estat causades per algun problema
informàtic aliè a l'usuari i que compleixin amb les següents pautes:
• Que el problema informàtic es degui a una qüestió relativa a fallades del sistema tècnic.
• Que la incidència tècnica es reporti degudament dins dels terminis establerts (és a dir,
de l'11 de juliol a les 23:59 del 19 de juliol) al correu organos.autonomicos@podemos.info
En cas de no realitzar-se aquesta comunicació abans del tancament del termini no hi haurà
possibilitat d'esmena sobre aquest tema, fins i tot en els casos en els quals les candidatures
no haguessin quedat registrades (en ser registrada s'emet un correu de confirmació).

Per poder tramitar aquestes incidències tècniques, el correu que s'enviï haurà de complir
amb
les següents indicacions:
• Enviar el correu sempre des de l'adreça d'email que figura en la inscripció en Podem
(comprovar les dades en participa.podemos.info).
• Adjuntar una captura de pantalla amb l'errada que hagi aparegut en l'intent frustrat
d'enviament del formulari. Aquesta captura de pantalla és clau per poder detectar el
problema i donar-li solució.
• Una vegada que rebi la nostra resposta al seu email, tindrà un termini màxim de 24 hores
per enviar-nos el material o dades que li sol·licitem per poder processar la seva petició. De
no rebre el que se li ha requerit dins d'aquest termini, la incidència quedarà tancada sense
possibilitat d'esmena posterior.
• No enviar arxius executables adjunts, doncs d'aquesta manera el correu s'elimina
automàticament.
• No es tramitaran els correus que incloguin llenguatge groller o amenaces.
• Rebem centenars (de vegades milers) de correus al dia. És responsabilitat de tots i totes
afavorir la gestió de les incidències, per la qual cosa instem a:
a) Ser clars i concisos a l'hora d'exposar la incidència a tramitar.
b) Respondre sempre dins del mateix fil obert per a aquesta incidència (obrir nous fils per a
un mateix cas pot provocar que la incidència quedi sense resoldre).
c) No enviar més d'un correu amb la mateixa petició. Això produeix l'efecte contrari al
desitjat: en comptes d'aconseguir una resposta abans, augmenta el volum de correus i
ralenteix el seu processament.
Una vegada tramitades les incidències, les modificacions pertinents s'executaran
directament sense enviar confirmació a les persones afectades.
Artícle 23. Publicació i revisió de les candidatures
Les candidatures provisionals es faran públiques a la web http://podemos.info al llarg del dia
18 de juliol. Aquestes llistes no seran definitives fins a l'inici del període de votació.
La Comissió del Consell Ciutadà pels Processos d'Eleccions Internes Territorials i la
Comissió de Garanties Democràtiques revisaran el compliment dels requisits establerts per
al procés (especialment els relatius als Principis Ètics) i podran sol·licitar els canvis que
considerin oportuns perquè les candidatures s'ajustin als mateixos, podent fins i tot sol·licitar
la seva invalidació si fos necessari.
Com s'ha exposat anteriorment, fins a 24 hores abans del començament de les votacions,
els/es candidats/es que així ho desitgin podran donar de baixa la seva candidatura.
Durant les següents 36 hores des de la publicació de les llistes (és a dir, fins a les 23:59h
del dia 19 de juliol), els/es candidats/es que detectin errors deguts a problemes tècnics en
les seves candidatures podran sol·licitar la seva esmena, sempre que s'enviïn a

organos.autonomicos@podemos.info i compleixin amb les indicacions per a l'enviament de
correus exposades en l'Article 23.

Durant aquest mateix període es podrà reportar a la Comissió de Garanties Democràtiques
irregularitats detectades en altres candidatures per incompliment del Codi Ètic de Podem o
de les normes establertes en el present Reglament, a través del següent enllaç:
https://participa.podemos.info/es/comision-de-garantias-democraticas
Com s'indica en l'Article anterior, no s'atendran sol·licituds de modificacions de les dades
enviades a través del formulari. Per tant, les dades introduïdes directament pels candidats i
candidates a través del formulari habilitat no seran susceptibles de ser esmenats. Les
sol·licituds d'esmena d'errades enviades després del dia 19 o que no s'ajustin a les
indicacions exposades, no seran ateses.
Article 24. Campanya electoral de les candidatures
Cada candidatura o llista organitzarà les activitats que considerin adequades per donar
difusió als seus membres i als continguts ideològics i programàtics que defensen.
La campanya electoral transcorre del 18 al 24 de juliol, havent de cenyir-se la realització
d'actes de campanya a aquest període. Amb anterioritat a aquest període es poden
presentar candidatures sense demanar el vot.
El Consell Ciutadà Estatal vetllarà perquè s'habiliti un espai a la web de Podem per donar a
conèixer totes les candidatures en igualtat de condicions.
El Consell Ciutadà Estatal impulsarà espais i dinàmiques de participació per visibilizar als
diferents candidats/es i per fomentar la interlocució d'aquests/es amb la ciutadania. La
concreció d'aquests dependrà del que tècnicament es consideri més adient en funció del
nombre de candidatures i la disponibilitat de mitjans de l'organització.
Seguint el principi de neutralitat, a través dels seus comptes oficials (xarxes socials, correu
electrònic, etc.) els Cercles i òrgans estatals no podran fer difusió d'alguna candidatura
concreta. Els Cercles estan obligats al respecte d'aquest principi i només podran
promocionar el procés en el seu conjunt i els espais habilitats per a la presentació de totes
les candidatures.

TÍTOL V – PROCÉS D'ELECCIÓ
Article 25. Qui pot votar
Qualsevol persona que estigui inscrita en Podem a Catalunya.
pot votar en les primàries per a l'elecció dels òrgans interns
Article 26. Procediment de vot
El vot s'emetrà telemàticament a través de participa.podemos.info. El Consell Ciutadà
Estatal habilitarà el sistema de votació el matí del 22 de juliol.

Podran habilitar-se taules presencials per facilitar el vot telemàtic a la ciutadania.
Els equips que presentin candidatures podran realitzar propostes de llistes completes al
conjunt dels òrgans (Secretaria General, Consell Ciutadà i Comissió de Garanties
Democràtiques), sempre que així ho hagin registrat en la fase de presentació de les
candidatures a través del formulari de llistes.
L'ordre d'aparició en la targeta de votació serà aleatori entre les llistes.
Les candidatures que no es presentin integrades en llistes seran per defecte agrupades en
una única llista en la qual els seus noms es mostraran de manera aleatòria per a cada
elector/a.
L'elecció al Consell Ciutadà i a la Comissió de Garanties Democràtiques es realitzarà per
llistes obertes, és a dir, cada elector/a podrà mostrar la seva preferència tant per llistes
completes, com per candidats/es de llistes diferents o per candidats/es que no s'hagin
integrat en cap llista.
Cada elector/a podrà votar a un màxim d'1 persona per a la Secretaria General (que estarà
vinculada a un document polític-organitzatiu), un màxim de 34 persones per al Consell
Ciutadà i un màxim de 6 per a la Comissió de Garanties Democràtiques.
Article 27. Període de votació
La votació estarà oberta des del 22 de juliol a les 10:00 hores fins al 24 de juliol a les 23:59
hores.
En cas que per motius tècnics l'inici de la votació es retardés, el seu final es perllongaria un
nombre d'hores equivalent.
TÍTOL VI – PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS
Article 28. Correcció dels resultats de la votació

Sortiran electes les persones més votades per a cada òrgan, independentment de l'equip al
que pertanyin, amb l'única correcció de gènere que comportarà la paritat tal com s'indica en
l'Article 4.
En el cas de les Comissions de Garanties Democràtiques, s'aplicarà, a més, la correcció
corresponent per garantir que es compleix amb el percentatge de juristes estipulat, això és,
un mínim de 3 membres (que poden ser 1 titular i 2 suplents, o 2 titulars i 1 suplent).
Article 29. Proclamació dels òrgans interns
El Consell Ciutadà Estatal proclamarà i publicarà la llista de resultats el 26 de juliol.

Juntament amb l'elecció de la Secretaria General, resultarà considerat definitiu el seu
corresponent document polític-organitzatiu.
Article 30. En cas de baixa permanent del/de la Secretari/a General
En cas de baixa permanent del/de la Secretari/a General, ja sigui per dimissió, defunció o
qualsevol altra causa sobrevinguda així confirmada per la Comissió de Garanties
Democràtiques, s'haurà de repetir el procés d'elecció.
Si la baixa es produís durant el procés per causes justificades i acceptades per la Comissió
de Garanties, la candidatura podrà escollir un nou candidat a Secretari/a General entre els
membres de la llista.
Article 31. En cas de baixes de membres del Consell Ciutadà o de la Comissió de
Garanties Democràtiques
En cas de baixa permanent de membres del Consell Ciutadà o de la Comissió de Garanties
Democràtiques Autonòmica es procedirà conforme al que es disposa en l'Article 31 per a la
Secretaria General.
Artícle 32. Garanties addicionals del sistema telemàtic de votació
El sistema telemàtic de votació que utilitza Podem es caracteritza per ser dels més segurs i
garantistes que tècnicament es poden trobar a dia d'avui. Com a elements addicionals de
seguretat, s'estableixen les següents accions a prendre abans d'obrir les cabines de votació:
- Tancar el cens al dia que es va enviar la nota de premsa convocant aquestes
eleccions internes, això és, a 10 de juny de 2016. No podran votar, per tant, aquelles
persones que s'hagin inscrit en Podem després d'aquesta data.
- Reforçar el control d'accés al sistema de votació establint la necessitat d'introduir
un codi que s'enviarà via SMS a més de les credencials d'accés de cada inscrit al
Portal de Participació.
- Bloquejar la possibilitat de canvi de comunitat autònoma a Catalunya des del dia en
el qual es va enviar la nota de premsa convocant aquestes eleccions internes. No
podran votar aquelles persones àdhuc estant inscrites des d'abans del 10 de juny en
una altra comunitat hagin modificat en el seu perfil la comunitat autònoma on
resideixen a Catalunya des de llavors.

A més, el dia del recompte (el 25 de juliol) cada candidatura que hagi presentat almenys una
persona a la SGA i una llista al CCA tindrà l'oportunitat d'enviar un auditor a la seu de
Podem a Madrid perquè comprovi que es prenen totes les mesures de seguretat i antifrau
possibles per garantir que el comptatge de vots no es troba distorsionat de cap manera..
ANNEX I – CALENDARI DELS PROCESSOS DE PRIMÀRIES AUTONÒMICS:
Concessió d'avals de candidatures i llistes: 11 al 17 de juliol
Inscripció de candidatures i llistes: 11 al 17 de juliol

Publicació de les candidatures i les llistes provisionals: 18 de juliol
Esmena d'incidències tècniques: 11 al 19 de juliol
Publicació de les candidatures i les llistes definitiva: 20 de juliol
Campanya electoral: 18 al 24 de juliol
Període de votació: 22 al 24 de juliol
Proclamació dels resultats: 26 de juliol
ANNEX II – PROTOCOL DE NEUTRALITAT PER A ADMINISTRADORS/ES DE COMPTES
OFICIALS DE XARXES SOCIALS DURANT EL PROCÉS DE PRIMÀRIES
AUTONÒMIQUES
Durant aquest procés autonòmic els Cercles hauran de respectar el protocol de neutralitat
tant en la seva activitat quotidiana com a les seves xarxes socials. Els debats els manté la
gent. Els Cercles tenen la responsabilitat de promocionar i encoratjar tals debats, però
també de comportar-se de manera neutral, perquè aquest sigui el més net possible.
Protocol de neutralitat de Cercles en xarxes socials corporatives:

1) Els Cercles es responsabilitzaran de la promoció dels espais on s'allotgen totes les
candidatures als òrgans autonòmics des dels comptes corporatius de Podem. En cap cas
poden promocionar llistes o candidatures individuals concretes, atès que el nombre de
candidatures previst per al procés autonòmic impedeix que aquestes es puguin promocionar
per xarxes en peus d'igualtat. Per tant, l'única forma que totes elles es donin a conèixer en
les mateixes condicions és que només es promocioni l'espai on totes s'allotgen.
2) Totes les candidatures són lliures de crear perfils propis en xarxes socials per
promocionar als seus candidats/es, però en cap cas aquests podran ser confusos o que hi
càpiga la possibilitat que es confonguin amb xarxes oficials de Podem (no es podran utilitzar
els logos o bàners oficials de Podem per a les mateixes, i en la descripció haurà de figurar
que es tracta del compte d'una candidatura).
3) Durant el procés de promoció de candidatures i les votacions, els comptes oficials de
Podem llançaran diverses campanyes animant a la participació i promocionant els espais
comuns, però no promocionant candidatures concretes.
4) Els i les candidates tenen dret a assegurar-se que aquest protocol no s'incompleix en
benefici d'una candidatura concreta, i en cas que així succeeixi, a reclamar el seu
compliment al Cercle i a les persones responsables de les xarxes socials del mateix.

ANNEX III – FORMAT TIPUS D'ACTA D'AVALS

ACTA DEL CERCLE PODEM xxxxxx

Reunits en [escriure lloc], el dia [escriure dia], a les [escriure hora] hores, en primera
convocatòria, amb l'assistència de xx [escriure nombre d'assistents] persones, es van tractar
i van acordar les següents qüestions:

ORDRE DEL DIA
1.- Presentació de sol·licitud d'avals pels candidats/as en llistes o individuals
2.- Torn de preguntes obertes als/les candidats/es
3.- Aprovació d'avals

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS ADOPTATS
1.- Candidats/es que sol·liciten avals:
1. Nom, Cognoms, DNI; Candidat/a a Secretari/a General, Consell Ciutadà
o
Comissió de Garanties Democràtiques.2.
.
2.
3.
…....
2.- Candidats/es aprovats i rebutjats (raonadament):
1. Nom, Cognoms, DNI; Candidat/a a Secretari/a General, Consell Ciutadà
o
Comissió de Garanties Democràtiques.
.
2.
3.
…....
LLOC I DATA
Assistents:

Signat.
Signat.
Signat.
….

