REGLAMENT GENERAL DE PRIMÀRIES DE MÉS PER MALLORCA

Capítol I - Àmbit d'aplicació i naturalesa
Article 1
Aquest reglament s’ha d’aplicar en la confecció de les llistes electorals de caràcter
supramunicipal a què concorri MÉS per Mallorca (al Consell de Mallorca, al Parlament de
les Illes Balears, al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu).
Article 1 bis
Per a cada convocatòria electoral, s’hauran de convocar un o dos processos de primàries. A
proposta de la Comissió Executiva , l’Assemblea General de MÉS podrà aprovar la
convocatòria d’un primer procés de primàries per a elegir les persones que encapçalaran les
llistes, deixant per a un segon procés l’elecció de la resta de persones que integraran les
llistes.
Article 1 ter
Com a excepció del punt anterior, i en el cas de repetició electoral, la Comissió Executiva
podrà proposar a l’Assemblea General de MÉS la confecció de les llistes electorals a partir
del resultat del procés de primàries anterior.
Article 2
És un reglament general i obligatori. Per a cada convocatòria de primàries, la Comissió
Executiva en farà una adaptació concreta que ha de ser aprovada per l'Assemblea General
de MÉS. En aquest Reglament Específic, s'hi ha de fer constar el calendari de primàries, el
nombre de persones elegibles, els recursos de què disposaran les persones candidates i les
meses electorals que es constituiran.
Article 3
Per a les eleccions municipals, cada assemblea local de MÉS ha de decidir si vol seguir
aquest reglament o bé prefereix altres sistemes, tenint en compte que s'ha de tendir a un
sistema tan participatiu i assembleari com sigui possible.
Article 3 bis
En el cas de Palma, si coincidís la convocatòria de primàries amb altres supramunicipals, de
banda d’allò que preveu l’article anterior, el reglament específic incorporarà uns criteris i
unes mesures de coordinació entre les distintes Comissions de Primàries.

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, amb alternança de dones i homes.
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. L’Executiva de MÉS o les
Executives dels partits que l’integren no han d’interferir ni impulsar cap candidata,
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 l’illa de Mallorca.

Capítol IV - Comissió de Primàries
Article 9
Des del mateix moment en què l'Assemblea General de MÉS convoqui el procés de
primàries, l'executiva nomenarà una Comissió de Primàries, a disposició de la qual haurà
de posar tots els mitjans humans i materials que necessiti.
Article 10
La Comissió de Primàries estarà formada per cinc persones, i per un/una membre de
cada candidatura a cap de llista que es presenti, en condició d’observador/a.
En el termini de dos dies posteriors a la publicació de les persones candidates a encapçalar
les llistes, aquestes, hauran de designar els membres representants a la Comissió de
Primàries.
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 Executiva, i, en acabar el procés específic de primàries,
presentar un informe a l'Assemblea.
● Controlar i centralitzar 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 Reglament Específic.
● Controlar el cens electoral (veracitat subjecte a les declaracions personals dels
inscriptors i de les dades del cens cedit per l’organització).
● 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 General de MÉS aprovi el
Reglament Específic que li haurà presentat la Comissió Executiva, tal com preveu
l'article 2. Aquesta Assemblea s'ha de celebrar almenys un mes abans del dia de les
eleccions.
Article 13
A partir del moment en què s'aprovi el Reglament Específic, s'establiran els períodes
següents: dies d'inscripció al cens (una setmana o més); dies de presentació de
candidatures (una setmana o més); dies de campanya (una setmana o més), i jornades de
votació (un dia o més).
Article 14
En cas d'eleccions anticipades, la Comissió Executiva ha de proposar un Reglament
Específic a l'Assemblea General 15 dies després de la convocatòria electoral, com a
màxim. La proposta haurà de concretar els terminis prevists a l’article 13, garantint la
viabilitat del procés, un bon accés a la informació i una correcta participació.

Capítol V - Cens electoral
Article 15
Formen part del cens electoral de les primàries de MÉS per Mallorca:
● Els i les militants de MÉS per Mallorca.
● Els i les membres de l'Assemblea Jove de MÉS per Mallorca.
Article 16
Podran formar part del cens electoral de les primàries de MÉS per Mallorca les ciutadanes
i els ciutadans residents a Mallorca, majors de 16 anys i que no formin part de cap partit
d'àmbit supramunicipal (excepte si aquest té un acord específic amb MÉS per Mallorca
per permetre la participació en les primàries). Per fer-ho hauran de signar un document en
què declarin assumir els principis bàsics de MÉS per Mallorca i permetin que les seves
dades formin part de la base de dades MÉS. Així mateix, si escau i consta al Reglament
Específic, es podrà establir una aportació econòmica per cobrir les despeses del procés.
Aquest document ha de ser lliurat a la Comissió de Primàries per tal que pugui formar part
del full d’inscripció a primàries i així poder donar-ne la difusió corresponent, tan aviat
comenci el procés de primàries.
Article 17
Les persones militants de MÉS per Mallorca estan inscrites en els municipis
corresponents, sempre que no indiquin el contrari. Les persones que s'inscriguin per votar
han d’indicar el municipi en què volen constar a l’efecte del cens electoral. Així mateix, la
Comissió de Primàries podrà establir altres criteris en aquest sentit per tal de facilitar la
participació.
Article 18
La Comissió de Primàries és responsable de la creació, la gestió i el tancament del cens

electoral.
Article 19
El cens electoral es tancarà entre 10 i 15 dies abans del dia de la votació i hi haurà tres dies
per fer-hi les reclamacions adients.

Capítol VI - Sufragi actiu
Article 20
Poden participar com a electores i electors en els processos de primàries totes les
persones que formen part del cens electoral de MÉS per Mallorca.
Article 21
Una vegada tancat el cens i fetes les comprovacions oportunes, en un temps no inferior a
quinze dies abans de les votacions, la Comissió de Primàries comunicarà a les persones
inscrites en quina mesa podran votar.

Capítol VII - Sufragi passiu
Article 22
Poden ser candidates o candidats a les primàries per encapçalar la llista corresponent
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 Mallorca
● Ser membre de l'Assemblea Jove de MÉS per Mallorca.
● No militar en cap altre partit supramunicipal (excepte si aquest té un acord específic
amb MÉS per Mallorca 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.
Article 23
Eliminat
Article 24
En el cas que es votin per separat les persones candidates a cap de llista de la resta, per
ser candidata o candidat a encapçalar una llista s'ha de reunir l'aval d’almenys 50
militants. Cada militant just podrà avalar una candidata o candidat a una mateixa llista. Els
avals s’han de
presentar a la Comissió de Primàries. En el cas de que el Reglament Específic contempli la
possibilitat de presentar candidatures conjuntes de més d’una persona per a encapçalar la
llista (ticket electoral), aquest requisit s’entendrà per a la candidatura conjunta. Totes les
persones de la candidatura conjunta hauran de complir els requisits especificats a l’article
22.
Article 25

En el cas que el sistema de votació previst al reglament específic pertinent no distingeixi a
l’hora de votar entre candidatures a encapçalar la llista i candidatures per a la resta de la
llista, les persones que no siguin militants de MÉS hauran d’aportar l’aval de 10 afiliats a
MÉS per tal de poder presentar la seva candidatura
Article 26
Poden ser candidates o candidats a les primàries per cobrir la resta de llocs de la llista
corresponent 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 Mallorca
● Ser membre de l'Assemblea Jove de MÉS per Mallorca.
● No militar en cap partit supramunicipal (excepte si aquest té un acord específic amb
MÉS per Mallorca per a 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 un candidat. Els avals han de ser presentats a la Comissió de
Primàries.
Article 27
Tant les persones que es presentin a encapçalar la llista com a la resta de llocs han de
signar un Estatut del Càrrec Públic i un compromís amb les normes internes de MÉS per
Mallorca.
Article 27 bis
Si un candidat o candidat fos membre de qualsevol òrgan directiu de MÉS per Mallorca
s’haurà d’absentar de qualsevol debat que faci referència a l’organització del procés de
Primàries corresponent.

Capítol VIII- Campanya electoral
Article 28
Tres dies després de finalitzat el termini de presentació de persones candidates al procés
de primàries, la relació de persones candidates presentades es farà pública. Es notificarà
al cens la llista sencera amb la foto i l’explicació personal que cada un ha presentat.
Article 29
Abans de les votacions la Comissió de Primàries ha de fixar un mínim d'un debat entre els
candidats a encapçalar la llista, i un mínim de 3 assemblees (com a mínim, una a les
ciutats d'Inca, Manacor i Palma) perquè les persones candidates a la resta de llocs de la
llista que ho desitgin puguin dirigir-se a la militància i a la ciutadania en general.
Article 30
Es podrà fer campanya de forma telemàtica en la web de MÉS per Mallorca. En la mesura
que sigui possible, hi haurà un espai web oficial per a les primàries, en el qual les distintes
opcions podran fer campanya. Igualment es podran fer servir webs o blocs externs a MÉS
per Mallorca sempre que es comuniqui a la Comissió de Primàries i s’introdueixi un enllaç
a la web oficial de primàries.

Article 31
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 Mallorca.
Article 32
Tots els locals que depenguin directament de MÉS per Mallorca o dels partits que el
composen romandran a disposició de les diferents candidatures.
Article 33
Les persones candidates rebran suport equitatiu per part de totes les estructures de MÉS
per Mallorca i dels partits que en formen part.
Article 34
Al Reglament Específic de cada convocatòria hi podrà figurar una despesa màxima per
candidatura.

Capítol IX - Les meses i la votació
Article 35
S’ha de constituir, com a mínim, una mesa electoral a cada municipi de Mallorca. Si la
realitat local ho desaconsella, es podran fer excepcions d'acord amb el criteri de la
Comissió Executiva, que ho ha de motivar i fer constar en el Reglament Específic. Hi podrà
haver meses ambulants en zones que així ho aconselli la realitat, i se sol·liciti i es
motivi prèviament i sigui acceptat per la Comissió de Primàries.
Article 36
També es podran constituir meses a les ciutats de fora de Mallorca amb una quantitat
significativa de gent censada a Mallorca, d’acord amb el criteri de la Comissió Executiva,
que ho ha de motivar i fer constar al Reglament Específic.
Article 37
La Comissió de primàries designarà els tres membres que composaran la mesa, així com
els seus suplents.
Entre les tres persones designades per la Comissió de Primàries, s’acordarà l’exercici de les
funcions de presidència i secretaries.
Les candidatures podran nomenar interventors i ho comunicaran a la Comissió de Primàries
almenys dos dies abans de la votació.
Els interventors tenen el dret i l’obligació de vetllar pel bon funcionament de les votacions,
així com de fer constar en acta tot allò que trobin oportú. Els interventors no formen part de
la mesa electoral.
Article 38
Cap persona candidata podrà formar part d'una mesa en representació de la Comissió de
Primàries.

Article 39
Les meses estaran ubicades a espais públics accessibles i coneguts, a les seus de
l’organització o a ambdós. 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 40
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 41
L'horari d'obertura i clausura de les meses tindrà en compte qüestions objectives com ara
la població del municipi o el nombre de persones que integren el cens de les primàries en el
municipi.
Article 42
La votació serà presencial i, si es pot habilitar un mecanisme amb garanties i
confidencialitat del vot, per correu postal i electrònic. Si es permet el vot per correu, el
Reglament Específic ha de preveure un calendari a aquest efecte. El vot no es pot
delegar.
Article 43
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 44
Cada 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.
En el cas que l’acta reculli qualsevol al·legació i/o impugnació, la mesa té l’obligació de
comunicar-ho immediatament a la Comissió de Primàries.

Capítol X - Sistema de votació i confecció de les llistes
Article 45
El reglament específic de cada elecció primària preveurà si es vota tota la llista
conjuntament o si es vota per una banda a les persones candidates a encapçalar la llista i
per l’altra a les persones candidates a la resta de la llista.
Article 45 bis
En cas de que s’opti per dos processos de primàries per confeccionar la llista, el reglament
específic del primer procés concretarà el número de persones que s’eligiran en aquest
primer procés, i si es permet la possibilitat de presentar candidatures conjuntes per
encapçalar la llista i següents llocs de la llista.

Article 46
En el cas que en un procés de primàries només es presenti una candidatura per encapçalar
la llista a cada una de llistes, la votació serà substituïda per una Assemblea General on es
ratificaran les candidatures presentades.
Article 47
Eliminat
Article 48
El reglament específic establirà, en cada cas, el sistema de votació més adient al tipus
d’elecció, sempre assegurant la pluralitat i la paritat en l’expressió del vot i del resultat.
(Tot i considerar la paritat com a 50-50, s’admetran les paperetes els vots de les quals
expressin un valor, com a mínim, del 60-40. Si no fos el cas, seran considerades nul·les).
Article 49
La Comissió Executiva de MÉS per Mallorca es podrà reservar l'elecció dels darrers llocs
de la llista i dels suplents per tal d'oferir-los a persones de reconegut prestigi com a llocs
d’honor.

Capítol XI - Escrutini i proclamació dels resultats
Article 50
Finalitzat l’horari d’obertura de les meses, 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 51
En acabar l'acta física, la secretaria de la mesa ha de comunicar el resultat a la Comissió
de Primàries per via telemàtica.
Article 52
La Comissió de Primàries rebrà els resultats del recompte de les distintes meses. El resultat
provisional es farà públic una vegada recollits tots els escrutinis, mai en un termini superior
a 24 hores des de l’esmentada recepció.
Els resultats oficials es donaran a conèixer una vegada resoltes les possibles al·legacions o
impugnacions, a ser possible, en un termini màxim de 72 hores des de la publicació del
resultat provisional. Aquest termini podrà ser major sempre i quan la Comissió de Primàries
ho comuniqui motivadament a la comissió executiva de MÉS. En qualsevol cas, la
publicació final dels resultats no podrà superar els quinze dies.

Capítol XII- Reclamacions, al·legacions o impugnacions
Article 53
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.
Articles 54
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. En cas
d’impugnació, de banda de deixar constància a l’acta d’escrutini tal i com s’ha dit
anteriorment, s’haurà de comunicar immediatament a la Comissió de primàries via
telefònica. Es resoldrà prèviament a la proclamació oficial i definitiva dels resultats.

Capítol XIII- Finalització del procés
Article 55
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 56
El resum de l’informe s’ha de publicar en la web. Del contingut íntegre, se’n donarà
compte als membres de l'Assemblea General, la qual el podrà debatre i ratificar, si escau,
en la primera sessió que faci.

