
 

 

REGLAMENT DE L’ELECCIÓ DE LA PERMANENT REGIONAL 2020 
 
Art. 1. Aquest Reglament regula el procediment d’elecció de la Permanent Regional 2020, 
d’acord amb el que estableixen els Estatuts i l’Annex 1 del Reglament de la Federació de 
Barcelona. 
 
 
Art.2  Calendari del Procés Congressual: 
 
17 de desembre de 2019:  
Celebració de l’Executiva Regional d’aprovació del Reglament de l’elecció de la Permanent 
Regional 2020. Aprovació de la Comissió Organitzadora del Congrés. 
 
26 de desembre de 2019:  
Convocatòria de la Jornada Electoral i el Congrés Regional (enviada per correu ordinari a la 
militància que no disposi de correu electrònic).  
 
Publicació al web dels documents: Formulari de Presentació de Candidatura, Formulari de 
recollida de signatures i Formulari de nomenament de representant de la Candidatura. 
 
Publicació del número de signatures mínim a presentar per part de les candidatures, 
corresponent al 5% de la militància. 
 
7 de gener de 2020:  
Reunió de la Comissió Organitzadora del Congrés (19h Seu de la Federació). 
 
Presentació de les precandidatures. 
 
Revisió de la situació de l’estat de pagament de quotes i de carta financera de les persones 
precandidates. 
 
Presentació de les persones representants de les precandidatures. 
 
Aprovació de les precandidatures i anunci a la militància mitjançant correu electrònic i publicació 
al web. 
 
Aprovació del calendari d’actes de la campanya electoral. 
 
Aprovació del protocol del comunicació del procés congressual. 
 
8 de gener de 2020 
Inici de la campanya electoral. 
 
27 de gener de 2020:  
Reunió de la Comissió Organitzadora del Congrés (19h Seu de la Federació). 
 
Presentació de les signatures per part de les precandidatures. Revisió de les signatures per part 
de la Comissió Organitzadora i proclamació de les Candidatures que hagin superat el mínim, 
mitjançant correu electrònic a la militància i publicació a la web. 
 
Nomenament de les persones interventores de les candidatures. 
 



 

 

30 de gener de 2020 
Fi de la campanya electoral. 
 
31 de gener de 2020 
Celebració de la Jornada Electoral. 
 
1 de febrer a les 10:30h 
Congrés Regional. 
 
 
Art. 3 La Jornada Electoral 
 
La Jornada se celebrarà en horari de 9h a 20h de forma ininterrompuda. 
 
El procés d’elecció dels membres de la Permanent Regional es farà de forma electrònica, tant 
telemàticament com en els punt de votació presencial situat a la seu de la Federació de 
Barcelona.  
 
El sistema de vot electrònic s’efectuarà mitjançant una plataforma de votació adaptada 
específicament. Aquesta plataforma haurà de reunir tots els requisits legals a què obliga el 
Reglament general de protecció de dades, la Llei orgànica de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç 
electrònic.  
 
Pel que fa a l’encriptació i la seguretat, la plataforma constarà de tallafocs proactius que 
permeten la vigilància constant dels sistemes i les comunicacions. Mitjançant sistemes 
d’encriptació https que utilitzen certificats digitals, qualsevol navegador d’Internet estàndard 
proporcionarà el mitjà per procedir a la votació.  
 
Les persones que formin part del cens electoral rebran un correu electrònic amb un enllaç 
personal, intransferible, encriptat i d’un sol ús que els permetrà identificar-se a l’hora de votar. 
Es podrà votar des d’un ordinador, un mòbil o una tauleta el dia de la jornada electoral, en 
l’horari de 9 a 20h. 
 
Les persones militants que no disposin d’adreça de correu electrònic, o que pels motius que sigui 
vulguin efectuar la votació de forma presencial, es podran dirigir als punts de votació presencial 
habilitats. El sistema compatibilitzarà simultàniament el vot telemàtic des de qualsevol 
dispositiu electrònic connectat a Internet, i el vot presencial a la Seu de la Federació, obtenint 
un únic recompte de vots en una única urna electrònica. 
 

Art 4. Seguretat en la votació 

El procés de votació electrònica serà dirigit per la Comissió Organitzadora, que realitzarà el 
procés de precinte i desprecinte digitals de l’urna electrònica.  

Cadascuna de les candidatures proclamades podrà designar una persona que actuï com a 
interventora davant de la mesa electoral de vot electrònic, que s’encarregarà de fiscalitzar el 
procés i podrà fer constar queixes o incidències en les actes d’escrutini general i definitiu. 

 



 

 

El funcionament de la Mesa presencial de votació serà dirigit també durant tota la Jornada per 
la Comissió Organitzadora. 

 

Art. 5 La votació 

Les persones militants que votin telemàticament hauran d’utilitzar l’enllaç (hash) que hauran 
rebut per correu electrònic per identificar-se en el moment d’entrar a la plataforma de vot. Es 
podrà votar des d’un ordinador, un mòbil o una tauleta el dia de la jornada electoral, en l’horari 
establert per aquest Reglament. 

En el moment d’entrar a la plataforma, se sol·licitarà el número del document d’identitat per 
confirmar la identitat de la persona electora. Abans d’emetre definitivament el vot, el sistema 
electrònic demanarà una validació o confirmació.  

La militància que opti per votar en un punt de votació presencial ho podrà fer durant el mateix 
horari, de 9 a 20h. S’haurà d’identificar amb el document d’identitat davant de la mesa electoral 
presencial. La presidència d’aquesta mesa entregarà un codi QR a la persona electora que 
s’identifiqui correctament davant la mesa i es verifiqui que forma part del cens electoral definitiu 
i que no ha exercit encara el dret a vot. A partir del moment en què la persona electora obtingui 
el seu codi QR personal i intransferible, podrà procedir a votar en el dispositiu electrònic que hi 
haurà al punt de votació presencial, de la mateixa manera que les persones que ho facin de 
forma telemàtica, però identificant-se amb el codi QR en lloc de l’enllaç (hash). A partir d’aquí, 
el procés electrònic serà el mateix que en la votació mitjançant la resta de dispositius. 

Caldrà garantir que els dispositius per votar que hi haurà als punts de votació presencial es 
disposin de manera que l’elector pugui escollir les opcions de vot de forma secreta. En cap cas 
la pantalla de votació del dispositiu podrà estar a la vista de la mesa electoral o de les persones 
interventores.  

Tant les persones que votin telemàticament com les que ho facin de forma presencial obtindran 
un rebut de vot amb un codi alfanumèric en format PDF, que s’imprimirà quan es voti en els 
punts de votació presencial i que es podrà imprimir o guardar en el dispositiu que s’utilitzi per a 
la votació quan es faci telemàticament.  

 

Art. 6 Inici de la jornada electoral 

L’acord entre diverses candidatures, per presentar una de nova, en un període inferior a les 24h 
respecte a l’inici de la jornada electoral pot suposar un retard de 60 minuts en l’horari d’inici de 
la votació, i com a conseqüència també s’allargarà una hora la finalització d’aquesta. La Comissió 
Organitzadora, en cas de ser necessària aquesta modificació en els horaris de la votació, ho 
comunicarà al conjunt de la militància.  

 

 

 
Barcelona, a 26 de desembre de 2019 

 


