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Calendari per les primàries del o la cap de llista de Mollet 

en Comú per les municipals 2019 

7/8 novembre. Data màxima per enviar el reglament de primàries de Mollet en Comú a 

Organització Nacional de CatComú i obtenir el vist i plau. 

13 de novembre. Es reuneix el Grup Motor per passar a votació reglament de primàries i 

aquest s'aprova si aconsegueix el suport com a mínim de 3/4 parts dels seus membres. 

14 de novembre. S’envia a totes les inscrites i inscrits el document amb el reglament i 

calendari de primàries aprovat pel Grup Motor del Comú de Mollet. 

17 de novembre, 12h. Trobada vermut i Assemblea dels inscrits i les inscrites a la Marineta 

per validar reglament i calendari 

Del 15 al 18 de novembre, fins les 18h. Presentació de les candidatures mitjançant una 

carta d’intencions al mail molletencomu@gmail.com . 

18 de novembre, 19h. La Comissió Electoral valida les candidatures presentades. 

19 de novembre. La comissió Electoral fa comunicació a totes les persones inscrites a 

Mollet en Comú de les candidatures presentades . 

21 novembre, 19h. Assemblea de Mollet en Comú a la Marineta, on es farà la presentació i 

validació de totes les candidatures. El suport mínim perquè cada candidatura sigui validada 

haurà de ser d’una quarta part de les persones inscrites assistents a l'Assemblea. 

Del 22 al 28 de novembre Campanya dels candidats i candidates a les primàries. 

30 de novembre i 1 de desembre. Votació presencial en urna. Divendres 30 al local d’EUiA 

de 17h a 18:30h i al Casal Cultural de 19h a 21h aprofitant l’acte amb Aina Vidal, i dissabte 

1 de desembre al local d’ICV de 10h a 13:30h. 

1 de desembre A les 13:45h la Comissió Electoral fa l'escrutini i acta amb els resultats finals. 

4 de desembre Assemblea del Comú de Mollet on es proclama la candidatura guanyadora 
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Reglament per les primàries del o la cap de llista 

de Mollet en Comú per les municipals 2019 

 

El cens 

El cens electoral per aquest procés de consulta interna està format per totes les 

persones inscrites a Mollet en Comú i es tancarà el 24 de novembre de 2018. 

Presentació candidatures 

Les candidatures que es presentin hauran d’estar formades per una persona inscrita 

a Mollet en Comú, i que es presenten per tal de ser escollits i escollides com a cap 

de llista de la candidatura de Mollet en Comú per a les municipals de maig de 

2019. 

Els requisits són: 

1. Cada candidatura haurà de tenir el suport mínim d’una quarta part de les 

persones inscrites assistents a l’Assemblea que es celebrarà el 21 de novembre de 

2018. L’aval es farà individualment a cada candidatura presentada. 

2. Les candidatures hauran de presentar una declaració d’intencions. 

3. En cas que ho sol·licitin, les candidatures podran realitzar trobades presencials 

organitzades per Mollet en Comú. 

4. Les candidatures es comprometen expressament a vetllar per garantir la pluralitat 

de l’espai polític en els termes del reglament aprovat pel Grup Motor de Mollet en 

Comú i ratificat per l'Assemblea de Mollet en Comú del 21 de novembre de 2018. 
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Òrgans i mecanismes de control i suport 

- Representants i interventors. Les candidatures hauran de designar 

representants i podran designar interventors d’acord als procediments que 

s’indiquin a la convocatòria 

- La comissió electoral: 

1. La Comissió Electoral corresponent serà l’òrgan encarregat de vetllar pel 

bon funcionament del procés d’elecció. Tindrà les següents funcions: 

·Vetllar pel compliment del reglament electoral 

· Resoldre dubtes i respondre consultes sobre les implicacions concretes 

contingudes en el reglament electoral corresponent 

· Interpretar el reglament electoral corresponent per a resoldre en primera 

instància les impugnacions o al·legacions 

2. La Comissió Electoral estarà formada per cinc persones titulars més cinc 

persones suplents, que tinguin la condició de persona inscrita a Mollet en 

Comú i que representi la pluralitat i diversitat de sensibilitats de 

l’organització. 

3. Els membres de la Comissió Electoral seran aprovats pel Grup Motor 

4. El mandat de la Comissió Electoral finalitzarà amb el tancament del procés 

de primàries per escollir el o la cap de llista de Mollet en Comú. 

5. La Comissió Electoral decidirà el seu funcionament tot i respectant 

aquests criteris: 

· Es reunirà amb la freqüència necessària per tal d’afavorir el compliment 

dels terminis dels processos electorals 

·Prendrà les decisions per consens, sempre que sigui possible. En cas que no 

sigui possible arribar a un consens pot prendre decisions per majoria simple. 

· Les seves decisions constaran per escrit i justificades, indicant si s’han 

adoptat per consens o per votació; i, en aquest últim cas, el resultat de la 

votació. 
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6. La Comissió electoral podrà comptar amb el suport dels equips tècnics de 

l'organització que, en cap cas tindran dret a intervenir en les deliberacions 

de la Comissió Electoral. 

 

Votació 

- La votació es realitzarà de manera presencial en urna, durant els dos dies de 

votació. 

- Es constituirà una mesa de supervisió i d’escrutini, formada per 3 persones 

inscrites a Mollet en Comú i escollides per l’Assemblea del 21 de novembre 

de 2018. 

- Els interventors o interventores de les candidatures podran fer el seguiment 

de la jornada electoral. 

- Només podran votar les persones inscrites a Mollet en Comú i hauran de 

mostrar el seu DNI. 

- L’horari de votació serà de 17h a 18:30h i de 19 a 21h el divendres 30 de 

novembre i de 10h a 13:30 el dissabte 1 de desembre. 

- El recompte es farà el dissabte 1 de desembre a partir de les 13:45h. 

- Els resultats es proclamaran durant l’Assemblea del Comú de Mollet el 

dimarts 4 de desembre de 2018. 

 

 


