REGLAMENT ESPECÍFIC PRIMÀRIES
MÉS PER MALLORCA
RESTA DE LES LLISTES ELECTORALS PARLAMENT, CONSELL DE MALLORCA i
PARLAMENT EUROPEU
Capítol I Àmbit d'aplicació i naturalesa

Article 1
Aquest reglament s'aplicarà en la confecció de la resta de les llistes electorals al
Consell de Mallorca, al Parlament de les Illes Balears i, si fos al cas, al Parlament
Europeu, per als comicis que se celebraran el 2019
Article 2
Aquest és un Reglament Específic que concreta el Reglament General de MÉS per
Mallorca (aprovat en assemblea els 9 i 10 de març de 2018), al qual, en qualsevol cas,
es deu. Així, per a tot allò que no s’hi prevegi, s'ha de consultar el Reglament General.

Capítol II Àmbit de les primàries
Article 3
La circumscripció electoral per a la tria dels candidats és Mallorca.
Article 4
En el cas que les primàries a Palma coincideixin amb les primàries de caire
supramunicipal s’establirà una comissió de coordinació entre les distintes comissions
de primàries per tal que d’establir els mecanismes de treball per no duplicar esforços i
feina, tan pel que fa al cens, com pel que fa a les meses i llocs de votació.
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Capítol III Inici i calendari dels processos de primàries

Article 5
El procés de primàries començarà a partir que l'Assemblea General de MÉS aprovi
aquest Reglament.
Article 6
S'estableixen els períodes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripció al cens: del 15 de setembre al 25 d’octubre (a les 00.00h)
Comunicació dades censals entre els dies 26 i 30 d’octubre
Reclamacions al cens: entre els dies 26 i 31 d’octubre.
Tancament del cens: 1 novembre (a les 00.00h)
Dies de presentació de candidatures: del 15 de setembre al 15 d'octubre. (a les
14h)
Proclamació de candidatures: 16 d’octubre
Dies de campanya: del 27 d’octubre al 9 de novembre.
Votacions: 10 de novembre 2018.
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Capítol IV Cens electoral

Article 7
Formen part del cens electoral de les primàries de MÉS per Mallorca per al Consell i per
al Parlament de les Illes Balears i per al Parlament Europeu les persones que compleixin
els requisits estipulats al Reglament General de Primàries de MÉS per Mallorca.
Així mateix formaran part del cens les persones inscrites per a la primera fase de les
primàries celebrades el 9 de juny.
Article 8
La inscripció en el cens es pot fer de forma presencial, delegada o, si la tecnologia ho
permet de forma suficientment segura, telemàtica.
La inscripció telemàtica es farà a través d’un formulari a la pàgina web de MÉS per
Mallorca.
En qualsevol cas, la persona censada ha de complir els requisits marcats pel Reglament
general de primàries i assumir els principis bàsics de MÉS per Mallorca.
Article 9
Les persones que s’inscriguin per votar han d’indicar el municipi en què volen constar a
l’efecte del cens electoral, o bé si volen exercir el vot de forma telemàtica. Igualment,
s’habilitarà un formulari perquè les persones militants de MÉS per Mallorca puguin
indicar que votaran a un municipi diferent en el que estan inscrites (en el cas dels
municipis que facin les seves primàries el mateix dia, la mesa corresponent, tendrà un
llistat de les persones que hagin manifestat la voluntat de votar al seu municipi.
Aquestes persones en cap cas podran votar a l’urna de les primàries municipals
d’aquell municipi.) o si volen exercir el vot de forma telemàtica.
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Article 10
La Comissió de Primàries establirà un mecanisme de validació d’inscripció al cens per
les persones que vulguin exercir el vot de forma telemàtica.
Article 11
La inscripció en el cens és gratuïta.

Capítol V Nombre d'elegibles

Article 12
En aquest procés s'han de triar 28 membres per a la llista al Consell de Mallorca i 28
membres per a la llista al Parlament de les Illes Balears.

Article 13
La Comissió Executiva de MÉS per Mallorca pot proposar alguns llocs de les llistes per a
persones independents o d’altres partits amb qui s’hagi arribat a un acord o signat
conveni, així com els darrers llocs de la llista a persones de reconegut prestigi, com a
llocs d’honor. En qualsevol cas, aquestes hauran de ser avalades per l’Assemblea de
MÉS.

Capítol VI Sufragi passiu
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Article 14
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.
Les persones candidates es poden presentar a totes dues llistes alhora, si ho
desitgen, però només en podran ser proclamats a una.

Capítol VII Les meses i la votació

Article 15
La votació serà presencial i telemàtica

Article 16
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A cada mesa hi haurà tantes urnes com institucions de les quals es triïn els membres de
les corresponents llistes.
Article 17
S’establirà, com a mínim, una mesa electoral a cada municipi on MÉS per Mallorca
estigui constituïda.
Article 18
Es podran constituir meses a ciutats de fora de Mallorca, d’acord amb el criteri motivat
que marqui la Comissió Executiva.

Capítol VIII Sistema de votació i confecció de les llistes
Article 19
El resultat per a la votació de la resta de les llistes tant al Parlament com al Consell o al
Parlament Europeu es resoldrà en una volta.
Per tal de facilitar el vot i el recompte, la Comissió de Primàries valorarà la possibilitat
d’establir punts de votació telemàtica als municipis més poblats de l’illa i/o als que així
ho sol·licitin.
Article 20
En la papereta per triar la resta dels llocs de la llista, les persones electores votaran
amb el sistema de puntuació del recompte Borda, en el qual es puntuen les persones
candidates per ordre de preferència.
L’elecció es durà a terme ordenant de forma separada les candidates i els candidats,
seleccionant un màxim de 12 persones, és a dir, 6 dones i 6 homes. La persona
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escollida en primera posició obtindrà 6 punts. Les següents, un punt manco per a cada
posició.
L'expressió del vot ha de ser paritària, això vol dir 50-50. De no ser així, el vot serà
considerat nul.
Els resultats no es donaran, com a màxim, fins als dos dies posteriors a la celebració de
les eleccions.
Article 21
Les paperetes estaran compostes per dues columnes (una de dones i una d’homes),
l’ordre i/o disposició de les columnes i de les persones que formen part de les llistes
serà triada per la Comissió de Primàries de manera aleatòria.

Capítol VIII Documentació
Article 22
La Comissió de Primàries ha d'aprovar i publicar la documentació següent:
• Full d'inscripció al cens (una declaració en què s’assumeixen els principis bàsics de
MÉS per Mallorca i l’opció per tal que puguin permetre que les seves dades formin part
de la base de dades).
• Full d'inscripció per a les candidatures a cobrir la resta de llocs a les llistes (al
Parlament de les Illes Balears i al Consell de Mallorca)
• 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.
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Disposició addicional primera.
En el cas que MÉS per Mallorca concreti la participació a les eleccions al Parlament
Europeu en posterioritat a l’assemblea que convoca les primàries, s’haurà d’obrir un
nou procés d’elecció després de les votacions primàries del 10 de novembre.
Aquest nou procés durarà una setmana.
Disposició addicional segona.
Si fos el cas, quan s’hagi arribat a un acord polític per a concórrer a les eleccions al
Parlament Europeu, s’haurà de convocar una nova assemblea en el termini més breu
possible. Aquesta assemblea haurà de decidir aprovar o no la proposta d’acord
presentada per la comissió executiva i alhora haurà de triar les persones candidates per
a la llista en qüestió.
Disposició addicional tercera.
Per a triar les persones candidates, s’obrirà un termini de cinc dies (de dilluns a
divendres fins a les 14h).
El dia següent, el dissabte, se celebrarà l’assemblea.
Donada la coincidència de la votació de l’acord polític i el procés de presentació de
candidatures, les persones candidates podran retirar la seva candidatura en qualsevol
moment del procés abans de les votacions.
Disposició addicional quarta.
Les tasques i les competències de la Comissió de Primàries s’entenen prorrogades fins a
la finalització d’aquest nou procés.
Així mateix, serà la comissió de primàries qui marcarà l’adaptació a les circumstàncies i
a les característiques de la llista al Parlament Europeu concretant tot allò que
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genèricament marqui el present reglament als articles 20 i 21 (nombre d’elegibles,
nombre de creus a marcar, sistema de votació...)
Disposició Addicional cinquena
El cens tancat per a les primàries previst a l’article 7 i d’acord amb el calendari previst a
l’article 6 serà vigent fins a la finalització del procés per a la llista al Parlament Europeu.

***********************************************************************
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