REGLAMENT PRIMÀRIES
Aquest document regula la celebració d’unes primàries obertes a única volta, per
escollir quines persones i en quin ordre conformaran la llista electoral de la
Candidatura Independentista de Bloqueig a les Eleccions Generals del proper dia
10 de novembre de 2019.
1. Qui es pot presentar
Tothom que disposi del dret a ser escollit a les Eleccions Generals de 10 de
novembre de 2019 i que completi el formulari que es pot trobar al web
https://bloqueig.cat i entregui la documentació necessària, abans del dijous 3
d’octubre del 2019 a les 23.59 h. de la nit.
2. Qui pot votar
Tothom que disposi del dret a votar a les Eleccions Generals de 10 de novembre
de 2019.
3. Com, quan i on es vota
a) Es podrà votar telemàticament a través del web https://bloqueig.cat.
b) La votació s’obrirà oficialment de divendres dia 4 d’octubre, a les 09.00 h. i
durarà 48 hores, fins diumenge 6 d’octubre a les 09.00 h.
c) Un votant podrà votar fins a dues persones candidates.
4. Quines conseqüències tenen els resultats
a) Les 32 persones que hagin obtingut més vots configuraran la llista de la
candidatura, en ordre de major a menor número de vots.
b) En cas d’empat, s’ordenaran alfabèticament les persones implicades.
c) Si no hi ha prou persones candidates, es procedirà a completar la llista per
insaculació entre voluntaris dels municipis de Primàries Catalunya.
d) La llista resultant pot modificar-se per donar compliment a l’obligació legal de
presentar llistes electorals paritàries, recollida a la Llei Orgànica 3/2007,
d’Igualtat.
5. Qui organitza les primàries
a) Les primàries les organitza l’Associació per la Participació Política a Catalunya.
b) Es constitueix el Comitè Electoral de les Primàries, que vetllarà pel
compliment d’aquest Reglament, en coordinarà la votació i en validarà el
recompte. El formen tres membres de perfil jurídic, designats per Associació
per la Participació Política a Catalunya i els municipis que van presentar
candidatures sortides de primàries a les darreres eleccions, i que decideixin
participar de l’organització d’aquestes primàries.

