Crida Nacional per la República

Reglament del Congrés Constituent

Reglament del Congrés constituent
—
Crida Nacional per la República
Centre de Convencions Internacional de Barcelona
26 de gener de 2018

1

Crida Nacional per la República

Reglament del Congrés Constituent

1.- QUESTIONS PRÈVIES

1.1.- Delimitació d’àmbit
El Congrés Constituent de la Crida (en endavant CCLC) és l’acte públic pel qual els membres
que han manifestat la seva voluntat d’esdevenir socis fundadors del moviment passen a ser-ne
membres i en el qual es determina el marc polític i organitzacional del moviment d’acord al
procés participatiu empès.
1.2.- La regulació del Congrés Constituent de la Crida.
El Congrés Constituent serà regit pel que estableix el present reglament. Aquelles qüestions
que no trobin resposta ni regulació en el present reglament seran resoltes per la Mesa del
Congrés, que és un òrgan que aquest reglament preveu.
Aquest mateix reglament preveu donar cobertura al procediment electoral que eventualment
pugui celebrar-se simultàniament al del Congrés Constituent.
1.2.- Data i lloc de celebració.
El Congrés Constituent de la Crida (CCLC) es celebrarà el proper dia 26 de gener al CCIB del
Fòrum, a la ciutat de Barcelona.
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2.- DE LA PARTICIPACIÓ AL CCLC i DE LA PREINSCRIPCIÓ

2.1- Participació al CCLC
Podran participar en l’acte formal del Congrés Constituent de La Crida aquelles persones
físiques majors d’edat que hagin manifestat la seva voluntat de ser fundadors de la Crida
Nacional per la República. Per a participar-hi caldrà fer una donació de 10 euros per contribuir
a les despeses de l’acte.
2.2.- Necessitat de preinscripció.
Per raons d’aforament i de lloguer de les instal·lacions cal una preinscripció a l’acte fundacional
(CCLC).
Aquesta preinscripció es realitzarà a l’apartat corresponent del web de la Crida
(www.cridanacional.cat) des que s’habiliti i fins com a molt tard el dia 24 de gener de 2019
Qualsevol incidència en la validació del procés de preinscripció ha de resoldre’s amb caràcter
previ a la celebració del CCLC via correu electrònic a dades@cridanacioanal.cat
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3.- DELS ÒRGANS DE L’CCLC I DE LES SEVES FUNCIONS.

3.1.- Els òrgans del Congrés Constituent de la Crida (CCLC)
Malgrat la seva distinta naturalesa són òrgans del CCLC la Mesa, els grup d’Interventors
d’ACTA (GIA), La sindicatura Electoral (SEL).
3.2.- La Mesa.
3.2.1.- Definició i funcions.
La mesa és l’òrgan format per 9 membres fundadors, la funció dels quals és dirigir i ordenar el
debat i vetllar pel correcte desenvolupament de l’CCLC.
3.2.2.- Del sistema dʼelecció de la Mesa.
La composició de la Mesa estarà proposada pels impulsors de la Crida i ratificada a mà alçada
pels assistents a l’CCLC.
Cas que la Mesa Proposada no obtingui ratificació suficient dels assistents (50%+1 dels qui
votin), es procedirà a fer una votació membre a membre dels proposats, excloent els qui no
hagin obtingut el percentatge mínim d’acceptació i la resta seran proveïts per sorteig entre els
fundadors presents.
Un d’ells ha d’actuar en funció de president de Mesa i un altre de Secretari de Mesa, els altres
seran vocals. Els càrrecs de president i de secretari seran proposats pels impulsors de la Crida.
Els membres de la Mesa, han de donar-se a conèixer públicament almenys 24 hores
d’antelació a la celebració de l’CCLC (o sigui com a molt tard el 25 de gener de 2019)
3.2.3.- Del funcionament de la Mesa.
Les decisions de la Mesa es prendran per majoria simple. En cas d’empat (per absència
temporal o per abstenció d’algun dels seus membres), el vot de la presidència serà de qualitat,
permetent el desempat.
En alguns moments podran suspendre per un espai no superior als cinc minuts el
desenvolupament de l’CCLC per a deliberació.
3.2.4.- De funcions especials de la Mesa.
Es faculta a la Mesa, a proposta del seu president, l’especial decisió d’evitar el comptatge de
vots (en les votacions a mà alçada) quan a criteri de tots els seus integrants hi hagi una evident
posicionament de vots favorable (a favor o en contra) per part de l’Assemblea, donant aquella
votació per conclosa amb el resultat favorable a la opció majoritàriament expressada pels
assistents.
Es funció de la Mesa decidir sobre qualsevol de les qüestions que es plantegin i que no estigui
regulat en el present reglament. Per la resta s’estarà al que disposi aquest text.
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Es funció de la Mesa, i en especial del seu secretari, recollir per escrit en un document el
contingut de tot l’esdeveniment, fent constar en cada moment els precisos termes d’acord i els
resultats de les votacions. Si la votació ha estat per consideració visual de majoria, ha
d’expressar-se en aquests termes.
3.3.- Del Grup d’Interventors d’Acta. (GIA)
3.3.1.- Definició i funcions.
El Grup d’Interventors d’Acta és un grup constituït per 5 persones la funció dels quals serà
representar la totalitat dels membres fundadors presents per donar fe amb la seva signatura,
que el que s’expressa en l’Acta que redacti el secretari de la Mesa sobre de l’esdeveniment
sigui fidel reflex del que s’hi ha esdevingut.
3.3.2.- Del sistema dʼelecció del GIA (grup interventors Acta)
El GIA serà escollit entre els membres presents que siguin de reconegut prestigi en la seva
professió i coneguts del públic en general.
Seran anunciats el dia anterior al del Congrés i els participants al Congrés els hauran de
ratificar en votació única.
3.3.3.- Del funcionament del GIA
Aquests cinc membres que composen el GIA hauran de rebre una còpia de l’Acta proposada de
l’esdeveniment i n’hauran de ratificar el seu contingut si aquest és fidel a l’esdevingut.
Disposaran de 15 dies per a fer-ho des de la finalització de l’esdeveniment ( o sigui com a molt
tard el 9 de febrer).
3.4.- La Sindicatura Electoral (SEL)
3.4.1.- Definició i funcions.
La Sindicatura Electoral és l’òrgan format per membres fundadors de la Crida que no tinguin
cap vinculació personal ni interès específic personal ni hagin participat en cap procés previ
relatiu a la confecció de llistes electorals.
La funció d’aquest òrgan és el de vetllar pel compliment de la normativa electoral i assegurar la
netedat i transparència del procés electoral intern que està en curs i que es desenvolupa en
aquesta norma i en la ponència organitzativa.
3.4.2.- Del sistema dʼelecció de la Sindicatura Electoral
La SEL estarà conformada per membres de l’actual coordinadora provisional gestora, i que no
participin activament en cap llista electoral.
Els membres d’aquesta Sindicatura s’anunciaran el mateix dia en que finalitza el termini per a
presentar candidatures.
3.4.3.- Del funcionament de la Sindicatura.
La primera decisió a prendre pels membres de la Sindicatura serà l’elecció del seu president.
Aquesta decisió es prendrà per majoria simple i es repetirà tantes vegades internament com
sigui necessari fins que un dels seus membres sigui nomenat com a tal.
Les decisions de la SEL, a partir d’aquesta primera, es prendran per majoria simple. En cas
d’empat, el vot del president serà de qualitat permetent el desempat.
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4.- DEL DESENVOLUPAMENT DEL CONGRÉS CONSTITUENT

4.1- De la necessitat d’ordre del dia.
L’ordre del dia serà el que s’estableix en aquest reglament, i que es desprèn del punt següent.
Qualsevol variació de l’ordre del dia serà acordada i anunciada per la Mesa.
Aquest ordre del dia pot ser intercalat per actes o actuacions d’activitat d’entreteniment per
suplir moments d’espera o amenitzar l’acte.
4.2.- De la proposta d’ordre del dia.
El Congrés constituent de la Crida (CCLC) tindrà l’orde del dia aproximat següent_
-Benvinguda i acolliment
-Eleccions i ratificació dels òrgans del Congrés (Mesa i GIA)
-Presentació de la Ponència organitzativa, les seves esmenes i la seva votació.
-Inici de les eleccions al Govern de Direcció Política de la Crida.
-Presentació de la Ponència política, les seves esmenes i la seva votació.
-Proclamació dels resultats
-Primeres Paraules del electes i dels Impulsors.
4.3.- Del moment del procés electoral.
Les votacions al govern començaran així que hagi estat votada la ponència organitzativa.
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5.- DE LES PRESENTACIONS I VOTACIONS DE LES PONÈNCIES

5.1.- L’ordre del bloc de ponències.
Les ponències es presentaran en dos blocs diferenciats. Primer el bloc de la ponència
organitzativa i després el bloc de la ponència política. Entremig es presentarà i desenvoluparà
el bloc del procés electoral, que ha de ser per raons obvies posterior a la organitzativa, però
que per raons de temps i recompte ha de ser el més aviat possible, i per tant abans de la
política.

5.2.- De la presentació de les esmenes.
Les ponències seran presentades per part d’algun representant de cadascuna de les
ponències. Tot seguit es presentaran les esmenes vives i seran votades. Finalment es sotmetrà
a votació les ponències en bloc.

5.3.- De la forma de votació.
Totes les votacions del bloc de ponències es faran a mà alçada amb una única cartolina o
papereta de votació.
5.3.2.- competència de la Mesa.
Els recomptes de vots sobre esmenes són competència de la Mesa i no de la Sindicatura
Electoral.
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6.- DEL SISTEMA DE VOTACIÓ I ELECCIÓ DEL GOVERN DE
DIRECCIÓ POLÍTICA DE LA CRIDA

6.1.- Generalitats del sistema electoral del govern de la Crida.
6.1.1.- Elecció simultània al desenvolupament del Congrés Constituent.
D’acord al reglament del període transitori fundacional i al contingut de la ponència
organitzativa, les eleccions al Govern de Direcció Política de la Crida es produirà de forma
simultània al desenvolupament del Congrés Constituent.
La votació de candidats, s’iniciarà un cop hagi estat aprovada la ponència organitzativa,
sempre i quan allò que hagi estat aprovat no sigui incompatible amb el sistema que es descriu
en aquest reglament. Preval el que s’aprovi a l’Assemblea.
6.1.2.- Supòsit dʼimpossibilitat de celebrar la votació per incompatibilitat.
Si el que s’aprovés en la ponència organitzativa fos incompatible amb aquest reglament i no
pogués subsanar-se fent possible el vot presencial simultani, les eleccions haurien d’ajornar-se
a una data posterior no superior a 20 dies de la celebració del Congrés Constituent i s’haurien
de fer de forma telemàtica. S’emetria un reglament nou electoral per part dels impulsors, cinc
dies després de la votació suspesa. La comissió organitzadora prorrogaria el seu mandat.
6.1.3.- De la supervisió del sistema electoral
D’acord al que s’estableix al punt 3.4 del present reglament el procés electoral serà supervisat
per part d’una Sindicatura electoral. Aquest organisme és el responsable de vetllar per la
netedat, transparència i igualtat de condicions de tots els contendents electorals. Les seves
decisions han de ser ajustades al present reglament i són recurribles en reforma davant d’ells
mateixos i en segona instància a la Mesa del CCLC qui valorarà sotmetrà la decisió que es
desprengui del recurs al Congrés Constituent.
6.1.4.- Dels voluntaris electorals.
La Sindicatura Electoral, sens perjudici de les seves responsabilitats poden recolzar-se en la
seva tasca per un conjunt de voluntaris que actuaran d’auxiliars al seu servei. Aquests
voluntaris assumeixen el compromís de col·laborar i facilitar l’emissió del vot a qualsevol dels
membres fundadors participants i a no influir en la decisió de vot de cap d’ells. Cal compromís
fefaent de tots ells.
6.2.- De les llistes de candidatures i del seu anunci.
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6.2.1.- Votació a doble urna.
D’acord al reglament del període transitori i al contingut vigent de les ponències, es podran
presentar candidatures a la plaça de Presidència i Secretaria General en una llista, i en llista
separada per ocupar les places de la resta del Govern de Direcció política. La votació per a
l’elecció de Presidència i Secretari General es planteja en una urna i la votació per a la selecció
dels 19 noms es farà en la segona urna.
6.2.2.- Candidatures que concorren a eleccions.
Les candidatures que pretenguin concórrer a les eleccions han de presentar una llista amb una
persona per a ocupar la plaça de Presidència i una altra persona per a ocupar la plaça de
Secretaria General i una altra llista amb els 19 noms de persones que cobreixin la resta de
places del govern.
Aquesta candidatura de 21 noms en doble llista ha de presentar-se, a l’espai que s’habilitarà al
web, des del dia 16 de gener i com a molt tard el dia 23 de gener.
6.3.- Dels candidats
Conjuntament amb la llista de noms, cal que cada candidat sigui al càrrec que sigui presenti un
escrit en el que exposi breument qui és, i quina és la seva trajectòria professional i política.
Aquesta informació serà pública al web a partir del dia 23 de gener.
6.4.- De la presentació pública a l’acte fundacional.
Cada bloc de candidatura de 21 noms que s’hagi presentat en forma de dues llistes disposarà
del temps que la Mesa li assigni abans d’iniciar-se les votacions per dirigir-se a l’auditori del
Congrés Constituent. El temps es distribuirà com ells mateixos determinin.
6.5.- De la forma separada de votació.
6.5.1.- Separació de votacions.
L’elecció del Govern de Direcció Política de la Crida es produeix en dues votacions separades.
6.5.2.- Votació a presidència i secretaria general.
La primera votació és l’elecció de la presidència i la secretaria general de la Crida Nacional per
la República en una urna.
Les paperetes estaran agrupades per blocs de candidatures. Anunciant a cada bloc el nom del
candidat a Presidència
El votant ha d’escollir fent una “X” al bloc de la parella (Presidència i Secretaria) que més li
plagui.
Guanya la Parella amb més vots.
De forma gràfica seria així:
___ Parella AAAAA / BBBBB
Per a Presidencia el sr/a AAAAAA
Per a Secretaria General el Sr./a BBBBB
____ Parella CCCC / DDDDD
Per a Presidència el sr./a CCCCC
Per a Secretaria Generla el Sr/a. DDDDDD
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6.5.3.- votació a la resta de la llista.
La segona de les votacions es produeix en segona urna o amb votació per ordinador si és
possible.
Les paperetes en paper o digitals contindran el conjunt de tots els noms que s’hagin presentat
separats segons la llista que els ha proposats. Aquesta llista serà ordenada segons el criteri
dels qui han proposat la llista.
El votant pot escollir en forma de Si (marcant-lo) o NO (deixant-los en blanc, de 1 a 19 noms.
Guanyen els 19 més votats. En cas d’empat S’escull el de l’equip amb més membres, i si tot i
així persisteix el dubte per sorteig.
De forma gràfica la papereta de vot tindria aquesta forma

Llista A
___ Sr/a. NNNN001
___ Sr/a. NNNN002
___ Sr/a. NNNN003
…
___ Sr/a. NNNN019

Llista B
____ Sr/a. MMMMM001
____ Sr/a. MMMMM002
____ Sr/a. MMMMM003
…
____ Sr/a. MMMMM019

Llista C
___ PPPPP001
___ PPPPP002
___ PPPPP003
…
___ PPPPPP019

6.7.- De la votació
La votació s’iniciarà un cop hagin estat presentat els equips de candidats i així sigui anunciat
per la Mesa.
Es disposarà de un màxim de 3 hores per a votar. La Mesa indicarà amb claredat l’hora final de
votació així que es determini l’hora inicial.
Existiran múltiples punts de votació distribuïts per la zona habilitada del CCIB. Es podrà votar a
qualsevol de les meses existents.
Cada punt de votació tindrà diversos voluntaris per assistir al fundador que vulgui exercir el seu
vot.
Cada votant només pot exercir un cop el vot, i ha de votar a la primera i a la segona de les
votacions de forma immediata i consecutiva.
La votació de la parella presidència/Secretaria General serà en Urna, on s’introduiran les
paperets adients per a aquesta votació, un cop marcada l’opció de la parella desitjada.
Les votacions de la resta de Govern es farà en segona urna (que si la tecnologia ho permet pot
ser substituït per votació electrònica en ordinador). Serà en aquesta urna que el votant ha
d’introduir la papereta de creus diverses convenientment emplenada i marcada amb un màxim
de 19 marques.
6.8.- Del Recompte
Un cop arribada l’hora de finalització de votació anunciada a l’inici, la mesa de punt de votació
deixarà votar només els qui estiguin en cua i en cap cas permetrà que s’hi afegeixi nous
votants a la cua. Els voluntaris de cada punt vetllaran per que així sigui.
Un cop emès el darrer vot. La mesa de cada punt de votació obrirà les urnes de presidència i
secretaria general i un dels membres anirà cantant en veu alta la parella de cada papereta i un
altre dels voluntaris anirà anotant el resultat. El nombre de vots ha de ser igual al nombre de
paperetes emeses.
Finalitzat l’anterior escrutini, un dels voluntaris portarà els resultats d’aquell punt de votació a la
sindicatura electoral, conjuntament amb la totalitat de paperetes emeses en aquella urna.
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Acomplerta el pas anterior, es farà lectura de la pantalla d’ordinador dels resultats de la segona
votació si hi ha suport informàtic i sinó fos el cas es procedirà a obrir la segona urna. El
voluntari lector dirà un a un els noms (fins a 19) de cada papereta i un altre dels voluntaris
anotarà el resultat, agregant-los si ja ha sortit abans.
Es podran fer lectures simultànies de les dues urnes si hi ha un gruix suficient de voluntaris que
permeti treballar per separat les dues urnes.
Un cop ha acabat el recompte un dels voluntaris portarà el full que conté els resultats de vots
obtinguts per cada candidat a la Sindicatura Electoral, i hi adjuntarà la totalitat de paperetes
emeses en aquell punt de votació.
6.9.- De la proclamació de resultats.
Un cop rebut els resultats de la primera urna i de la segona, la Sindicatura electoral ha de
procedir a agregar els resultats sumant-los. I vistes les regles electorals i els criteris de
desempat en cas que es donin, donarà el nom dels guanyadors del càrrec de presidència, del
càrrec de Secretaria General i el nom dels 19 membres més votats de la llista de resta de
membres de govern de direcció política.
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7.- D’ALTRES QUESTIONS

7.1.- Entrada en vigor.
Aquest reglament entra en vigor en el moment de la seva publicació
7.2.- Eventualitats no previstes.
La resolució de qualsevol qüestió no prevista en aquest reglament però que tingui afectació en
el desenvolupament del Congrés Constituent de la Crida, serà competència de la Coordinadora
que dirigirà el període transitori fins a l’aprovació de la Mesa de l’Assemblea. A partir de llavors
aquest serà l’òrgan de govern fins la proclamació de resultats de l’elecció del govern de la
Crida, llevat del que s’estableix en el punt 6.1.2 (impossibilitat de celebració d’eleccions).
7.3.- Calendari-resum.
El resum de les dates que es desprenen d’aquest reglament són:
16 gener

23 gener

Data inicial de presentació de llistes de candidatures i les
seves fitxes
Data límit de preinscripció a l’CCLC (Congrés Constituent
La Crida)
Data límit de presentació de llistes de candidatures i les
seves fitxes.
Data límit publicació proposta integrants Sindicatura
Electoral (prov.)
Data de publicació de les presentacions de candidats.

25 gener

Data límit publicació proposta integrants MESA de l’CCLC

25 gener

Data límit publicació membres integrants Grup Interventors
Acta (GiA)
CELEBRACIÓ CCLC (Congrés Constituent La Crida)

24 gener
23 gener
23 gener

26 gener
26 gener
10 febrer

Data de proclamació i entrada en funcions del govern de
direcció política de la crida
Data límit publicació Acta-Resum signada per interventors .
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