
REGLAMENT DE LES ELECCIONS PRIMÀRIES PER ALS CAPS DE LLISTA 2011

1. Electorat.     Són electors tots els militants del PSM-Entesa Nacionalista. El cens electoral es 
pot consultar a la seu central del partit fins a l'inici del període de votacions, i és susceptible de 
reclamacions que, en cas de comportar altes o baixes, resol ordinàriament el CDP del PSM-
Entesa Nacionalista. 

2.  Candidatures. Qualsevol  militant  del  PSM-Entesa  Nacionalista  que  estigui  al  dia  de 
pagament de la seva quota, pot presentar la seva candidatura a cap de llista al Parlament o al 
Consell de Mallorca. Les candidatures han d'estar avalades per 5 agrupacions o 50 militants. 
Cada agrupació o militant només pot avalar una candidatura al Parlament i una altra al Consell. 

3.  Presentació  de  candidatures. Les  candidatures  han  de  presentar-se  per  escrit, 
acompanyades dels avals, davant la Secretaria d'organització i finances, a la seu del partit. El 
termini  de  presentació  de  candidatures  s'inicia  l'1  d'agost  i  finalitza  el  divendres  8 
d'octubre.

4. Campanya electoral. Les candidatures que es presentin abans del  dilluns 4 d'octubre, 
poden dirigir una única carta de campanya a la militància. 

5. Assemblees d'agrupació. En el cas que es presenti més d'una candidatura a cada 
capçalera de llista, entre el dimecres 13 i el divendres 29 d'octubre es celebraran les 
Assemblees de les diferents agrupacions per tal que es procedeixi a la votació de les diferents 
candidatures presentades. A tal efecte es constituirà a cada Assemblea una mesa electoral 
formada pel membre de més edat i el més jove de cada agrupació. Cap candidat o candidata 
pot formar part d'una mesa electoral. Les meses electorals disposaran d'una còpia del cens de 
militants de l'agrupació.

Els candidats o les candidates, o bé un representant seu, poden presentar la corresponent 
candidatura  a  cada  Assemblea  d'agrupació,  per  un  termini  màxim  de  10  minuts.  L'ordre 
d'intervenció, que serà idèntic per a totes les Assemblees, es determinarà per sorteig realitzat 
el dilluns 11 d'octubre de 2010, a la seu central del partit, a les 12:00 hores.

5. Procés de votació. Si es presenta més d'una candidatura a cada capçalera de llista, 
una  vegada  finalitzades  les  intervencions  dels  candidats,  es  procedirà  a  l’elecció  de 
candidatures d'acord amb el següent procés:

a) Si hi ha dues candidatures, és elegida aquella qui obtingui major nombre de vots.

b) Si hi ha més de dues candidatures, es procedeix a una primera votació. Si una d'elles obté 
més  del  50%  dels  vots,  es  considera  automàticament  com  a  candidatura  elegida  per 
l'agrupació. Si cap candidatura supera el 50% dels vots emesos, es procedeix a una segona 
volta entre les dues candidatures més votades, en la qual queda elegida qui obtengui major 
nombre de vots.

En qualsevol cas, el vot és personal, presencial i indelegable. La votació sempre és secreta, 
mitjançant papereta i urna.

6. Ratificació pel Consell de Direcció Política. D'acord a l'article 44.9 dels vigents Estatuts del 
PSM-Entesa Nacionalista  és competència  del  Consell  de Direcció Política  l'elaboració de les 
llistes al Parlament de les Illes Balears i al Consell de Mallorca. 

En el cas que només hi hagi una candidatura a cada capçalera, el CDP ratificarà les 
candidatures presentades.

En el cas que hi hagi més d'una candidatura, el CDP ratificarà les candidatures (una 
per al  Parlament,  una altra per al  Consell)  que hagin obtingut el  suport  de més 
agrupacions,  per majoria simple dels presents.  En  cas d'empat de candidatures amb 
suport del mateix nombre d'agrupacions, es proposarà la ratificació de la candidatura que hagi 
obtingut més vots individuals. En cas d'empat a vots individuals, es procedirà a una votació al 
si del CDP entre les dues candidatures empatades.

7. Proclamació dels caps de llista.  La proclamació oficial de les capçaleres de llista al 
Parlament i al Consell de Mallorca es farà a l'acte del sopar d'aniversari del PSM-
Entesa nacionalista a realitzar a finals d'octubre o inicis de novembre.


