
 

Aquest document regula la celebració d'unes primàries obertes a una volta per triar la 

candidatura de Guanyar Alcoi a les eleccions municipals d'Alcoi del 2019. 

 

Qui es pot presentar? 

 

Tota persona que tinga dret a presentar-se a les eleccions municipals d'Alcoi del 2019 

i que s'haja inscrit telemàticament al cens de primàries de Guanyar Alcoi habilitat en 

la web www.guanyaralcoi.com abans del 15 de febrer de 2019. Caldrà completar el 

formulari de formalització de candidatura abans del dia 15 de febrer a les 12 h. 

 

Qui pot votar? 

 

Tota persona que haja nascut, visca, treballe o estudie a Alcoi, major de 16 anys. 

 

● Vot presencial: no cal inscripció prèvia. El dia de les votacions s’haurà 

d’acreditar a les meses electorals que s’acompleixen les votacions per poder 

votar. 

● Vot telemàtic: cal registrar-se al cens de les primàries, a la web de Guanyar Alcoi 

(www.guanyaralcoi.com). 

 

Per a inscriure's al cens caldrà acreditar el dret a vot a les primàries de la següent 

manera: 

 

● Has nascut o vius a Alcoi: còpia o fotografia del DNI per davant i per darrere o 

certificat d'empadronament, llibre de familia o partida de naixement. 

● Treballes a Alcoi: còpia o fotografia de la nòmina amb les dades confidencials 

ocultes*. 

● Estudies a Alcoi: còpia o fotografia de la matrícula amb les dades confidencials 

ocultes*. 



 

La inscripció al cens s'obrirà el dia 30 de gener de 2019 i es tancarà en el moment de 

les votacions (25 de febrer de 2019). Les inscripcions poden fer-se presencialment o 

telemàticament. 

 

Com, quan i on es vota 

 

a) La campanya electoral dura des del 18 de febrer fins al 24 de febrer de 2019. 

b) Es pot votar presencialment als punts de votació que l'organització de les 

primàries designarà. Les persones que hagen presentat la documentació abans 

de les votacions de manera presencial tindran l'opció de votar telemàticament. 

c) Les votacions estan programades perquè siguen realitzades des del dia 25 de 

febrer al 3 de març de 2019, no obstant això aquest calendari pot ser susceptible de 

canvi a causa de possibles canvis en la utilització del software de votació. 

d) Es deurà votar per separat la candidatura per a encapçalar la llista (cap de llista o 

alcaldable) i altra per al cos de la llista (resta de regidors). Són dues votacions 

separades i independents pel que la persona candidata a cap de llista podrà 

presentar-se -o no- també per al cos de llista. 

e) Perquè el vol siga computable s'haurà de votar a 10 persones, ordenades per 

preferència, per al cos de la llista. Si no es vota a cap persona, aquest vot comptarà 

com a vot en blanc. Si es vota a menys de 10 persones, com a vot nul. Per a la votació 

de cap de llista es podrà no votar (vot en blanc). 

 

 

Quines conseqüències tenen els resultats 

 

a) La persona candidata a cap de llista més votada serà la que encapçale la llista de 

Guanyar Alcoi a les eleccions municipals. La resta de persones presentades al cos de 

llista seran ordenades segons la puntuació sorgida del recompte i de la correcció de la 

llista cremallera. 

b) S'aplicarà una llista cremallera en trams de dos on en cada tram obligatòriament 

ha d'haver-hi una persona de gènere femení, un sistema de correcció per propiciar un 



nivell més equitatiu en la distribució de gèneres en els càrrecs d'elecció popular i 

representació. 

c) El sistema de recompte utilitzat serà el recompte Borda (1r=n, 2n=n-1...). 

d) En la configuració de la llista final que es presentarà a les eleccions municipals es 

faran les excepcions necessàries per a complir amb la llei de paritat. 

 

Qui organitza les primàries 

 

Les organitzen conjuntament la Coordinadora de Guanyar Alcoi i el Comité Electoral i 

de Garanties democràtiques. 

 

a) L'Assemblea ciutadana de Guanyar Alcoi serà l'encarregada de nomenar als 

membres del Comité Electoral i de Garanties democràtiques, aquest comité estarà 

format per almenys 4 persones, una d'elles encarregada de coordinar el comité. Si de 

l'Assemblea ciutadana no sorgeixen 4 persones, la Coordinadora tindrà potestat de 

nomenar a les restants fins a arribar a 4. Aquest òrgan ha d'estar constituït abans del 

dia 8 de febrer. 

b) El Comité Electoral i de Garanties democràtiques coordina la votació i el recompte. 

c) Comité Electoral i de Garanties democràtiques té la missió de vetllar pel 

compliment del reglament, dirimir les disputes derivades de la seua interpretació i 

garantir la igualtat d'oportunitats de totes les candidatures. 

 

Campanya 

 

a) La campanya de primàries és lliure i qualsevol candidat o candidata pot realitzar-la 

amb total llibertat sempre baix el paraigua del Codi Ètic i seguint els criteris que es 

descriuen a aquest apartat. 

b) La campanya de primàries haurà de basar-se a incentivar el vot a aquestes. 

c) No estan permesos els insults ni les calúmnies entre les persones candidates. 

d) L’incompliment d’aquests punts podrà suposar un incompliment greu de les 

normes de convivència del Reglament de primàries podent anul·lar la candidatura de 

la persona involucrada o la no inclusió d’aquesta candidatura als canals oficials de 

Guanyar Alcoi durant un temps determinat. 



e) Les xarxes socials, web i la resta de ferramentes de comunicació de Guanyar Alcoi 

no podran ser utilitzades per promoure o impulsar a uns candidats o candidates 

concrets o per difamar d'altres. Aquestes tindran un estatus neutre amb l'objectiu de 

maximitzar la participació ciutadana en les primàries i el coneixement de totes i tots 

els candidats per igual i de forma equànime, excepte les possibles excepcions 

marcades a aquest Reglament. 

 

Calendari 

 

 


