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Naturalesa i principis

Força Catalunya

El Reglament de la candidatura organitzada per Força Catalunya (FC) d’elecció i ordenament
de la llistes (sistema conegut com a eleccions primàries), d’estructura i funcionament de la
candidatura, i d’estructura i funcionament del grup d’electes de Força Catalunya regula els
procediments d’elaboració de les llistes, la constitució i el funcionament de la candidatura
de Força Catalunya que concorrerà a les eleccions al Parlament de Catalunya, i l’organització
del grup parlamentari del grup d’electes associat. El sistema de Força Catalunya d’elecció i
ordenament de candidats a partir del suport popular i obert a tota la ciutadania es concep a
partir del principi que l’estructura organitzativa ha de ser independent dels candidats que
s’hi presenten. La Comissió Organitzadora (CO) serà l’òrgan responsable de l’organització
d’aquest procediment d’elecció i ordenament de candidats, del desenvolupament d'aquest
reglament. La Sindicatura Electoral i de Garanties (SE) serà responsable de la validació de les
llistes definitives.
Aquest reglament també defineix i regula diversos aspectes de la constitució de la
candidatura, i del grup d’electes escollit i de la seva relació amb el partit Força Catalunya.
Aquest reglament està concebut per fer arribar a la política, mitjançant l’elecció directa de
candidats i candidates, per part de la ciutadania nacionalment compromesa, amb unes
qualitats de lideratge, de convicció i d’intel·ligència capaces d’avaluar encertadament els
riscos i les oportunitats del moment polític i de traçar una estratègia reeixida per dur el
poble de Catalunya a la independència. Força Catalunya tindrà la potestat de valorar, en
termes d’opinió pública, les accions dels membres electes de la candidatura i d’exigir-los
responsabilitats amb allò acordat en aquest reglament i amb els compromisos polítics
d’assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui possible.

Tot el text amb lletra vermella, dins del cos, o en marcs al marge, representa una explicació
del mateix en el punt indicat, però no formarà part del cos de text.
Aquest text de la Naturalesa i principis s’ha de valorar i eventualment es pot reescriure amb
continguts afegits.
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Capítol I. Objecte i àmbit

Article 1. Objecte

Força Catalunya

1. El present reglament es constitueix, primer, com la norma per al procediment d’elecció i
ordenament dels candidats a partir del suport popular i obert a tota la ciutadania organitzat
per Força Catalunya; segon, com la norma que estableix l’estructura i el funcionament de la
candidatura que es presentarà per a les eleccions al Parlament de Catalunya a partir del
moment de la proclamació oficial dels resultats del procediment d’elecció i ordenament de
candidats; i, tercer, com la norma de l’organització del grup parlamentari del grup d’electes
de Força Catalunya, i de la relació d’aquest grup amb el partit.
En endavant, aquest procediment d’elecció i ordenament de candidats a partir del suport
popular i obert a tota la ciutadania, organitzat per Força Catalunya per presentar una
candidatura al Parlament de Catalunya, serà referit indistintament com “el procediment
electoral d’elecció i ordenament de candidats” “el procediment d’elecció i ordenament de
candidats”, “el procediment d’elecció de candidats”, “el procediment d’elecció”, “el sistema
d’elecció i ordenament de candidats”, “el sistema d’elecció de candidats”, “les eleccions
primàries” o “les primàries”. La candidatura sorgida del procediment d’elecció i ordenament
de candidats organitzat per Força Catalunya serà referida indistintament com “la
candidatura”, “la Candidatura” o “la Candidatura de Força Catalunya”.

Article 2. Aplicació
1. Aquest reglament és d’aplicació, d’una banda, a Força Catalunya i, de l’altra, als ciutadans
que es presentin per al procediment d’elecció de candidats per a la confecció i ordenament
de les llistes que conformaran les candidatures de Força Catalunya per a totes les eleccions
legislatives al Parlament de Catalunya i, subsidiàriament, a qualsevol altra elecció en què
s’esculli un poder legislatiu en el qual la ciutadania de Catalunya hi sigui convocada.
2. Aquest reglament és d’aplicació als candidats i candidates que han assolit una posició en
les llistes de les circumscripcions electorals que conformaran les candidatures de Força
Catalunya per a les eleccions legislatives al Parlament de Catalunya i, subsidiàriament, a
qualsevol altra elecció en què s’esculli un poder legislatiu en el qual la ciutadania de
Catalunya hi sigui convocada.
3. Aquest reglament també aplica als representants electes de les candidatures de Força
Catalunya un cop fetes les eleccions al Parlament de Catalunya i durant tot el període
legislatiu, i en relació amb el funcionament bàsic i amb el suport financer, de mitjans
materials i de recursos humans del grup parlamentari de Força Catalunya.
4. Aquest reglament és d’aplicació als ciutadans de Catalunya que s’inscriguin al cens
d’electors del procediment d’elecció i ordenament de candidats mitjançant el suport
popular i obert a tota la ciutadania que organitza Força Catalunya.
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5. En casos justificats de falta de temps cronològic, davant d'unes eleccions anticipades
sobrevingudes, per organitzar el procediment d’elecció de candidats i candidates, aquest
reglament només es pot veure modificat pel que fa als terminis i a la disposició i
l’organització de mitjans materials, però no es podrà en cap cas canviar el procediment
d’elecció dels candidats ni modificar els drets i els deures dels candidats i dels electors.

Article 3. Aprovació i reforma
1. L’aprovació i esmena d’aquest reglament correspon a Comitè Executiu Nacional de Força
Catalunya, exceptuant allò previst a les Disposicions Finals.

Capítol II. Convocatòria i organització

Força Catalunya

Article 4. Convocatòria
1. Correspon al Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya la convocatòria del
procediment d’elecció i ordenament de candidats en qualsevol dels àmbits d’aplicació.
2. La convocatòria establirà l’àmbit, el calendari i els terminis del procediment d’elecció i
ordenament de candidats, els formularis per a les candidatures i per als electors, els
recursos a disposició dels candidats, la composició de la Sindicatura Electoral i de Garanties,
l’estructura i funcionament de la candidatura, la relació política, orgànica i legal dels
candidats electes amb Força Catalunya, i altres aspectes complementaris a aquest
reglament, específics per al procediment d’elecció de candidats convocats i la constitució de
la candidatura.

Article 5. Calendari i terminis
1. El calendari del procediment d’elecció i ordenament de candidats contemplarà almenys
els terminis següents:
a) Constitució i dissolució de la Comissió Organitzadora.
b) Constitució i dissolució de la Sindicatura Electoral i de Garanties
c) Presentació de candidatures.
d) Inscripció en el cens d’electors.
e) Campanya electoral.
f) Període de votació.
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g) Proclamació de resultats provisionals.
h) Presentació de recursos.
i) Proclamació de resultats definitius.

Article 6. Organització

Força Catalunya

1. Correspon a la Comissió Organitzadora de Força Catalunya, mitjançant els recursos
humans, tècnics i econòmics al seu abast, l’organització del procediment d’elecció i
ordenament de candidats per tal de construir candidatures independentistes per a les
eleccions al Parlament de Catalunya que defensin la creació d'un Estat lliure i independent
per a Catalunya, i subsidiàriament a qualsevol altra elecció on s’esculli un poder legislatiu en
la qual la ciutadania de Catalunya hi sigui convocada.
2. Correspon a les Agrupacions Territorials de Voluntaris (ATV) de Força Catalunya, si han
estat constituïdes, mitjançant els seus recursos o els que pugui proporcionar la Comissió
Organitzadora, l’organització dels aspectes territorialitzats del procediment d’elecció i
ordenament de candidats en els respectius territoris.
3. L’àmbit territorial per defecte de les Agrupacions Territorials de Voluntaris serà el
municipal. A Barcelona serà el districte o el barri, com també podrà ser-ho en alguna altra
ciutat gran. Excepcionalment, l’àmbit territorial també podrà ser un o més nuclis separats
del mateix municipi, l’agrupació de diferents municipis d’una comarca, o una regió, si és el
cas.

Article 7. La Comissió Organitzadora
1. La Comissió Organitzadora serà l’òrgan que vetllarà per l’aplicació d’aquest Reglament, i
el responsable executiu del desenvolupament del procediment d’elecció i ordenament de
candidats. La Comissió Organitzadora es concep com un òrgan de prestació de serveis en
relació a la infraestructura tècnica i a la organització, i en l'òrgan de primera instància garant
dels drets de participació.
2. La Comissió Organitzadora estarà integrada per cinc (5) persones, de les quals tres (3)
com a mínim seran escollides d’entre els membres del Comitè Executiu Nacional de Força
Catalunya. Una d’elles serà el president o la presidenta de Força Catalunya en el cas que no
vulgui ser candidat o candidata en el procediment d’elecció i ordenament de candidats per a
la confecció de llistes per a concórrer al Parlament de Catalunya. Les altres dues (2)
persones podran no ser membres de Força Catalunya. El seu nomenament serà aprovat pel
mateix Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya per majoria simple.
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3. La Comissió Organitzadora estarà formada per un president o presidenta i quatre vocals,
els quals exerciran les seves funcions i responsabilitats de forma col·legiada, i prendran les
decisions per majoria. El president o la presidenta de la Comissió Organitzadora serà el
president o la presidenta de Força Catalunya si és el cas que en formi part.
4. La Comissió Organitzadora té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i organitzar el procediment d’elecció i ordenament de candidats.
b) Complir i fer complir les decisions preses per la Sindicatura Electoral i de Garanties.
c) Prendre els acords que calgui pel que fa a les relacions amb altres entitats, amb els
mitjans de comunicació o amb la ciutadania en general en relació al procediment d’elecció i
ordenament de candidats.

Força Catalunya

d) Presentar el balanç i l’estat de comptes de l’organització del procediment d’elecció i
ordenament de candidats.
e) Elaborar la memòria del procediment d’elecció i ordenament de candidats.
f) Proposar a la Sindicatura Electoral i de Garanties la instrucció i resolució d’expedients per
actes contraris a aquest Reglament en relació al procediment d’elecció i ordenament de
candidats obert a tota la ciutadania.
g) Altres funcions expressament previstes en aquest Reglament.
5. A la Comissió Organitzadora s'hi podran incorporar amb veu però sense vot representants
d'organitzacions de la societat civil, d’organitzacions sindicals i empresarials i
d’organitzacions de ciutadans que, sense ser partits polítics, comparteixin l’objectiu polític
d’assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui possible.

Article 8. Les Agrupacions Territorials de Voluntaris
1. En els municipis o en els districtes de Barcelona on sigui possible, la Comissió
Organitzadora delegarà les seves funcions tècniques i d'organització territorial en les
Agrupacions Territorials de Voluntaris de Força Catalunya. Cadascuna de les Agrupacions
Territorials de Voluntaris tindrà autonomia d'organització però informarà de tots els
procediments desplegats a la Comissió Organitzadora mitjançant actes quinzenals.
2. En relació al procediment d’elecció i ordenament de candidats, les Agrupacions
Territorials de Voluntaris estaran constituïdes, sense excepció, per com a mínim tres (3)
persones, les quals exerciran les seves funcions i responsabilitats de forma col·legiada, i
prendran les decisions per majoria.
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3. A les Agrupacions Territorials de Voluntaris s'hi podran incorporar amb veu però sense
vot, i amb el propòsit de col·laborar en l’organització del procediment d’elecció i
ordenament de candidats, representants d'organitzacions de l'àmbit local de la societat civil,
d’organitzacions sindicals i empresarials i d’organitzacions de ciutadans que, sense ser
partits polítics, comparteixin l’objectiu polític d’assolir la independència de Catalunya tan
aviat com sigui possible. També s'hi podran incorporar representants locals de les
organitzacions d'àmbit nacional.

Capítol III. La Sindicatura Electoral i de Garanties

Força Catalunya

Article 9. Concepció
1. La Sindicatura Electoral i de Garanties serà un òrgan de caràcter no permanent
responsable de vetllar pel bon desenvolupament del procediment d’elecció i ordenament de
candidats organitzat per Força Catalunya, i de garantir i defensar els drets dels electors i dels
candidats. La Sindicatura Electoral i de Garanties també vetllarà per la correcta interpretació
i aplicació d’aquest reglament.
2. Les persones proposades per ser membres de la Sindicatura Electoral i de Garanties ho
seran pel seu compromís amb els objectius de la independència de Catalunya, i per exercir
les seves responsabilitats amb professionalitat, correcció, equitat i discreció. Els membres
de la Sindicatura Electoral i de Garanties preferentment seran juristes o professors de
ciències polítiques i amb experiència en la celebració de processos electorals i participatius.
No podran ser membres del Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya ni tenir cap
relació laboral amb Força Catalunya, ni tampoc no podran ser membres de cap partit polític.
3. Els membres de la Sindicatura Electoral i de Garanties seran lliures d'actuar amb
independència respecte de l’estructura executiva de Força Catalunya i de la Comissió
Organitzadora. Els membres de la Comissió Organitzadora col·laboraran sempre que la
Sindicatura Electoral i de Garanties ho requereixi.

Article 10. Composició i elecció
1. La Sindicatura Electoral i de Garanties estarà formada per tres (3) persones que escolliran,
d’entre els seus membres, una persona que en coordinarà les actuacions, i que exercirà la
funció de la presidència i alhora actuarà com a portaveu.
2. La composició de la Sindicatura Electoral i de Garanties serà aprovada per la Comissió
Organitzadora amb la convocatòria del procediment d’elecció i ordenament de candidats a
proposta del Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya.
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Article 11. Constitució, dissolució i funcionament
1. La Sindicatura Electoral i de Garanties es constitueix en el moment que la Comissió
Organitzadora aprova la convocatòria del procediment d’elecció i ordenament de candidats,
i es dissol automàticament amb la proclamació dels resultats definitius.
2. La Sindicatura Electoral i de Garanties funciona de manera autònoma sense sotmetiment
a cap òrgan de Força Catalunya, i només s'obliga per les normes establertes en aquest
reglament i en la convocatòria del procediment d’elecció i ordenament de candidats.
3. Per a aquelles qüestions no compreses en aquesta norma, la Sindicatura Electoral i de
Garanties actua d'acord amb les normes electorals de referència en el país o als principis en
l’àmbit internacional, i ajustades a les necessitats de l'organització.

Força Catalunya

Article 12. Drets davant la Sindicatura Electoral i de Garanties
1. Tot elector o candidat o candidata del procediment d’elecció i ordenament de candidats
pot presentar davant la Sindicatura Electoral i de Garanties qualsevol consulta relativa a la
interpretació i l’aplicació d’aquest Reglament o d’altres normes subsidiàries.

Article 13. Funcions
1. La Sindicatura Electoral i de Garanties té les facultats següents:
a) Vetllar pel bon funcionament i el respecte als principis democràtics del procediment
d’elecció i ordenament de candidats, així com resoldre les queixes i els recursos sobre
aquest procés.
b) Supervisar l’elaboració del cens electoral i del registre d’electors.
c) Recusar electors.
d) Supervisar l’organització del procediment electoral d’elecció i ordenament de candidats
per garantir la igualtat d'oportunitats entre els candidats i candidates.
e) Efectuar l'admissió de candidatures, la comprovació de requisits, la proclamació i la
recusació de candidats.
f) Supervisar el procés i el sistema de votació.
g) Resoldre les consultes plantejades sobre la interpretació i aplicació d’aquest reglament.
h) Resoldre incidències presentades per l'organització o pels candidats durant el procés
electoral.
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i) Resoldre les impugnacions d’acords presos per la Comissió Organitzadora.
j) Resoldre les impugnacions dels resultats electorals presentades pels candidats. A tal
efecte, podrà efectuar recomptes de vots o sol·licitar informes a l'organització per resoldre
les impugnacions.
k) Proclamar els resultats provisionals i els resultats definitius.
l) Acordar eventuals sancions i suspensions preventives de la condició d'elector o de
candidat o candidata.
m) Dictar resolucions disciplinàries als candidats, que podran arribar a l’exclusió del procés
d’elecció.

Força Catalunya

n) Altres funcions expressament previstes en aquest Reglament.
2. La Sindicatura Electoral i de Garanties és l'únic òrgan de resolució i les seves decisions són
inapel·lables.
3. Per al seu bon funcionament, la Sindicatura Electoral i de Garanties pot demanar suport
tècnic, logístic i administratiu a la Comissió Organitzadora.

Capítol IV. Arbitratge

Article 14. Procediment general
1. Totes les qüestions litigioses i les que se’n derivin que es plantegin entre la Comissió
Organitzadora i els electors o els candidats i candidates, o entre ells, s’intentaran dirimir
amb la intervenció d’un mediador nomenat per la Comissió Organitzadora. El mediador
podrà ser extern a la Comissió Organitzadora.
2. Si el litigi no es pot resoldre a través de la mediació, aquest se sotmetrà a la consulta de la
Sindicatura Electoral i de Garanties.

Capítol V. Els electors

Article 15. Condició d’elector
1. Podran ser electors en el procediment electoral d’elecció i ordenament de candidats
organitzat per Força Catalunya qualsevol ciutadà, nascut a Catalunya, o amb veïnatge
administratiu a Catalunya, o que visqui a l’estranger i hagi tingut l’últim veïnatge
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administratiu a Catalunya, o sigui fill de pare o mare catalana, i sigui major de setze (16)
anys en el moment de les eleccions al Parlament de Catalunya, i que comparteixi l’objectiu
polític d’assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui possible. La militància en
un partit polític no serà impediment per assolir la condició d’elector.
2. L’elector haurà de comprometre’s a subscriure i compartir l’objectiu polític d’assolir la
independència de Catalunya tan aviat com sigui possible en el moment de formalitzar la
seva inscripció al cens d’electors del procediment electoral d’elecció i ordenament de
candidats.

Força Catalunya

Article 16. Cens d’electors
1. Es constituirà un cens d'electors anomenat el Cens Oficial. Hi formaran part tots els
ciutadans que hagin sol·licitat i se’ls hagi acceptat la condició d’elector. El cens estarà format
per la base de dades dels ciutadans inscrits per al procediment electoral d’elecció i
ordenament de candidats, i contindrà les dades personals d’identificació, contacte i
adscripció electoral de les persones registrades. Cada ciutadà estarà registrat en el cens del
municipi on resideixi, i en el cas de la ciutat de Barcelona, en el del districte on resideixi. El
Cens Oficial estarà guardat en suport informàtic, i el registre al cens electoral serà telemàtic
online.
2. El Cens Oficial serà custodiat per Força Catalunya, gestionat per la Comissió
Organitzadora, i restarà sota la supervisió de la Sindicatura Electoral i de Garanties, la qual hi
tindrà accés sempre que ho sol·liciti. La Sindicatura Electoral i de Garanties vetllarà pel bon
ús del Cens Oficial.
3. La Comissió Organitzadora tindrà un exemplar quantitatiu i no qualitatiu del cens agrupat
per seccions censals basades en el codi postal dels electors que podrà donar a conèixer a la
ciutadania i als mitjans de comunicació. Aquest cens no tindrà les dades personals d’especial
protecció d’acord amb la normativa sobre la protecció de dades.

Article 17. Inscripció
1. La inscripció al cens d’electors l’hauran de fer obligatòriament les persones que vulguin
participar en el procediment d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes de les
candidatures que en nom de Força Catalunya es presentaran a les eleccions al Parlament de
Catalunya. Aquesta inscripció es podrà fer des del moment de la convocatòria del
procediment electoral d’elecció i ordenament de candidats fins el moment de l’exercici del
vot. Aquesta inscripció donarà lloc a un registre de l’elector al Cens Oficial, el qual serà en
suport tecnològic i permetrà la votació telemàtica.
2. La primera inscripció d'un ciutadà o ciutadana l’habilitarà com a elector per votar en
successius procediments electorals d’elecció i ordenament de candidats sense necessitat de
revalidar aquesta inscripció. La persona electora podrà donar-se de baixa del cens a través
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d’una sol·licitud adreçada a la Comissió Organitzadora o, si no n’hi ha, al Comitè Executiu
Nacional de Força Catalunya.
3. La inscripció es farà de manera telemàtica, on s’inclourà el nom i els cognoms, el número
de DNI, l’adreça electrònica, el telèfon i el codi postal de residència que determinarà la
circumscripció on l’elector podrà votar.

Força Catalunya

4. En el formulari d’inscripció la persona manifestarà la voluntat de ser elector del
procediment electoral d’elecció i ordenament de candidats organitzat per Força Catalunya i
que comparteix l’objectiu polític d’assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui
possible. El formulari també inclourà una autorització a l’emmagatzematge i ús de les seves
dades per al procés electoral i per rebre informació relativa a la necessitat de la millora dels
processos democràtics a Catalunya.
5. Per ajudar a la inscripció a persones amb poc coneixements informàtics, el registre com a
elector es podrà formalitzar, amb el suport de voluntaris, també en diferents espais físics
proveïts de mitjans informàtics i connexió a Internet. Aquests espais físics podran ser les
seus de Força Catalunya, i altres locals que es publiquin en la convocatòria i serveixin per
presentar la campanya del procediment d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes
de les candidatures de Força Catalunya; els locals dels actes electorals convocats per
l’organització; i, els locals habilitats els dies de les eleccions del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats de les llistes de les candidatures de Força Catalunya.
6. Els electors podran consultar els serveis administratius de la Comissió Organitzadora,
personalment, mitjançant el telèfon, el correu electrònic, o l’aplicatiu al web del procés
d’elecció i ordenament dels candidats, si consten en el cens electoral. En el cas que vulguin
presentar alguna reclamació contra el Cens Oficial, ho podran fer fins al mateix dia de les
eleccions davant de la Comissió Organitzadora o de la Sindicatura Electoral i de Garanties.

Article 18. Dret a vot
1. Els electors podran exercir el seu dret a vot d’acord amb les normes establertes en aquest
reglament i amb les normes complementàries de la convocatòria del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats de les llistes de les candidatures de Força Catalunya.
2. El dret a vot dels electors s’exercirà d’acord amb els següents preceptes:
a) El compliment de tots els requisits legals segons la llei electoral vigent per poder votar,
llevat de l’edat de l’elector que podrà ser a partir dels setze (16) anys.
b) L’àmbit territorial de vot de l’elector queda limitat per la circumscripció electoral a la qual
pertany, segons el seu codi postal, en les eleccions convocades.
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Article 19. Recusació d’electors
1. Es podrà iniciar un procés de recusació contra un elector per la manca dels requisits legals
per ser elector segons les normes electorals vigents.
2. El procés de recusació es presentarà davant la Sindicatura Electoral i de Garanties amb un
escrit de petició i adjuntant les proves que la fonamentin. Per tal de verificar tal idoneïtat, la
Sindicatura Electoral i de Garanties podrà consultar a la Comissió Organitzadora.

Capítol VI. Els candidats

Força Catalunya

Article 20. Dret a presentar candidatura
1. Podran presentar candidatura al procediment d’elecció i ordenament dels candidats de
les llistes de les candidatures organitzades per Força Catalunya qualsevol ciutadà o
ciutadana, que sigui major d’edat en el moment de les eleccions al Parlament de Catalunya,
nascut a Catalunya, o amb veïnatge administratiu a Catalunya, o que visqui a l’estranger i
hagi tingut l’últim veïnatge administratiu a Catalunya, o sigui fill de pare o mare catalana, i
que subscrigui i comparteixi l’objectiu polític d’assolir la independència de Catalunya tan
aviat com sigui possible. La militància en un partit polític per sí mateixa no serà impediment
per assolir la condició de candidat.
2. Els candidats o candidates hauran de complir amb les condicions per ser elegible i estar
censats en alguna de les quatre circumscripcions electorals de Catalunya, i d'acord amb allò
que estableixi la llei electoral vigent.

Article 21. Requisits per presentar candidatura
1. Els candidats o candidates no hauran de presentar avals de ciutadans o d'electors censats
a la circumscripció electoral on han de ser elegits.
2. La candidatura es presentarà d'acord amb el formulari emès per la Comissió
Organitzadora que, a més de les dades personals, el document DNI i la signatura del
candidat o candidata, el compromís de respectar allò que disposa aquest reglament, i hi
constarà el compromís de compartir l’objectiu polític d’assolir la independència de
Catalunya tan aviat com sigui possible.
3. El període de presentació de candidatures es tancarà cinc (5) dies abans de la data de la
votació.
4. Les candidatures seran presentades de manera individual per cada persona que hi vulgui
concórrer. No es podran presentar candidatures de grup, ni candidatures de llistes, ni

12

FORÇA CATALUNYA

candidatures individuals organitzades o coordinades amb altres candidats o candidates sota
cap fórmula programàtica o de campanya conjunta.

Article 22. De la informació del candidat o de la candidata
1. Per tal de poder fer el registre formal de la candidatura, cada candidat o candidata haurà
d’omplir de forma telemàtica, disposat en el web de Força Catalunya
(http://www.forçacatalunya.cat/), en l’apartat del procediment d’elecció i ordenament dels
candidats, un formulari que li sol·licitarà la informació següent:
a) Nom i Cognoms.
b) DNI.
c) Domicili.

Força Catalunya

d) Telèfon de contacte.
d) Adreça de correu electrònic.
e) Demarcació a la qual es vol presentar.
f) Condició de formar part d’un partit polític i quin, o si es presenta com a candidat
independent.
g) La inserció d’un document, en format .pdf, per a ser publicat al web del procediment
d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes, bo i que complexi la Llei de Protecció de
Dades Personals i que haurà d’incloure el seu nom i cognoms, una fotografia recent i una
breu biografia. De més a més, el document podrà incloure una declaració política de les
raons per les quals el candidat o candidata vol presentar-se a les eleccions de les llistes de
les candidatures de Força Catalunya.
h) Un enllaç extern (pàgina web personal, adreça personal a qualsevol de les xarxes socials,
etc..) per tal que tota la informació del candidat o de la candidata pugui ser canalitzada des
del web de Força Catalunya a tots els espais d’Internet que el candidat o la candidata així ho
consideri.
2. En un moment posterior a la tramitació de la sol·licitud, el candidat o candidata haurà
d’aportar, degudament signats els següents documents:
a) Declaració jurada de no estar ni haver estat immers en processos judicials que impliquin
delictes econòmics o de corrupció política amb sentència condemnatòria ferma.
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b) Declaració jurada de no estar, ni haver estat, immers en processos judicials per delictes
contra les persones i en especial per violència masclista o xenòfoba amb sentència
condemnatòria ferma.
c) Declaració de compromís de no donar suport a cap organització política que hagi decidit
concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya amb candidatura alternativa a la que
sorgeixi a partir del procediment d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes de les
candidatures de Força Catalunya.
3. Els candidats i les candidates hauran de comunicar a la Comissió Organitzadora si
compleixen alguna de les següents condicions tan bon punt presentin la seva candidatura, i
així haurà de constar en el seu perfil de candidat disposat al web del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats de les llistes de les candidatures de Força Catalunya. Les
condicions són:
a) Ser militant de Força Catalunya.

Força Catalunya

b) Ser militant d’algun partit polític que no sigui Força Catalunya.
c) No ser militant de cap partit i que es presenta a les eleccions com a candidat
independent.
4. Els candidats que acceptin de formar part de les llistes de la Candidatura sorgida d’un
procediment d’elecció i ordenament de candidats organitzat per Força Catalunya hauran
d’acceptar i complir el que disposa aquest reglament.
5. Els candidats i candidates seran emplaçats a assistir a una primera reunió presencial en la
qual la Comissió Organitzadora farà conèixer els procediments i mètodes de la campanya
del procediment d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes de les candidatures de
Força Catalunya.

Article 23. Del suport als candidats durant la campanya electoral de les eleccions primàries
1. Durant tot el període de campanya electoral del procediment d’elecció i ordenament dels
candidats, els electors podran donar suport explícit a qualsevol candidat o candidata pels
mitjans que consideri convenient, incloent-hi els mitjans de comunicació, les xarxes socials o
mitjans físics. No és obligatori donar suport obertament i públic a cap candidat o candidata.
2. Els candidats podran fer publicitat de forma permanent i contínua del suport que van
rebent al llarg del període de campanya electoral de les eleccions primàries.
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Article 24. Recusació de candidats
1. En qualsevol moment del procediment d’elecció i ordenament dels candidats, qualsevol
elector podrà iniciar un procés de recusació contra un candidat o candidata que consideri
que no és idoni per ocupar el càrrec d’electe per al qual es presenta. Aquesta recusació s'ha
de basar en la manca dels requisits legals per ser elegible segons les normes electorals
vigents.
2. La recusació es presentarà davant la Sindicatura Electoral i de Garanties amb un escrit de
petició i adjuntant les proves que la fonamentin. Per tal de verificar la idoneïtat, la
Sindicatura Electoral i de Garanties podrà demanar informació a la Comissió Organitzadora.

Article 25. Obligacions dels candidats

Força Catalunya

1. Els candidats del procediment d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes de les
candidatures de Força Catalunya obertes a tota la ciutadania estan sotmesos a les
obligacions següents:
a) A desenvolupar la seva campanya electoral amb respecte i bon comportament cap a la
resta de candidats i candidates.
b) A sufragar aquelles despeses ocasionades per l'organització d’esdeveniments de la seva
candidatura que restin al marge dels esdeveniments organitzats directament per la Comissió
Organitzadora.
c) A desenvolupar les seves propostes polítiques de campanya dins el marc en el qual la
candidatura al Parlament de Catalunya defensarà la creació d'un Estat lliure i independent
per a Catalunya.
d) A sotmetre's a les normes compreses en aquest reglament i en la convocatòria del
procediment d’elecció i ordenament dels candidats, així com a les resolucions de la
Sindicatura Electoral i de Garanties. El desacatament a aquestes normes comportarà, en
l'extrem més greu, l'exclusió de la seva candidatura del procediment d’elecció i ordenament
dels candidats.

Article 26. Drets dels candidats i candidates
1. Els candidats i les candidates del procediment d’elecció i ordenament dels candidats de
les llistes de les candidatures de Força Catalunya gaudiran dels drets següents:
a) A gaudir dels recursos disponibles proporcionats per l'organització en igualtat de
condicions.
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b) A organitzar i desenvolupar lliurement la seva campanya electoral amb els recursos
humans, tècnics i econòmics dels quals pugui disposar pel seu compte.
c) A fer les seves propostes electorals i argumentacions polítiques amb total llibertat dins el
marc que defensa la creació d'un Estat lliure i independent per a Catalunya.
d) A sol·licitar emparament de la Sindicatura Electoral i de Garanties per decisions de
l'organització que consideri injustes, i a ser tractat en igualtat de condicions per les
resolucions d'aquesta Sindicatura.
e) Des del moment de la presentació i acceptació de la seva candidatura, el candidat o la
candidata tindrà un petit espai al web de la plataforma informàtica de Força Catalunya, on
hi podrà adjuntar un document pdf amb la informació de la seva candidatura, i inserir un
enllaç directe a una adreça de la xarxa d’Internet, sigui la seva pagina de candidatura o
personal o qualsevol altre mitja de les xarxes socials.

Força Catalunya

Article 27. Recursos a disposició dels candidats i dels electors
1. La Comissió Organitzadora exposarà un llistat dels recursos disponibles a disposició dels
candidats i les candidates per facilitar la realització de la campanya electoral i la manera
d’accedir-hi.
2. Aquests recursos es concretaran en la convocatòria del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats i en actes posteriors, i podran ser de diferents tipus:
a) D’espais, per a la celebració de reunions i actes electorals.
b) D’organització, per a la celebració conjunta de presentacions dels candidats i debats
electorals davant els electors en diversos territoris.
c) Tecnològics, en forma d’un espai pàgina web, on s’hi mostrarà aquest mateix reglament,
els candidats i les candidates, una agenda d'esdeveniments, un registre d'electors, i un
sistema de votació en línia i un sistema d’enviament de correus electrònics.
3. La Sindicatura Electoral i de Garanties garantirà, dins del període de campanya electoral
del procediment d’elecció i ordenament dels candidats, la igualtat d’oportunitats entre tots
els candidats i les candidates i que gaudeixin dels mateixos mitjans per exposar la seva
candidatura i el seu programa. La Sindicatura Electoral i de Garanties vetllarà perquè durant
la jornada electoral no es duguin a terme actes de campanya electoral als entorns dels
centres de votació territorialitzats, si és el cas, amb una distància mínima de cinc-cents (500)
metres.
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Capítol VII. El procediment de votació

Article 28. Principis bàsics
1. El procediment d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes de les candidatures de
Força Catalunya obertes a tota la ciutadania se celebraran per un sistema d’una única volta
per a l’elecció dels candidats i candidates i el seu ordenament en les llistes de
circumscripcions.
2. La votació en el procediment d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes de les
candidatures de Força Catalunya es fa sota els principis del sufragi igual, lliure, directe i
secret. Cada elector disposarà d'un únic vot en les votacions de cadascuna de les voltes per
a l'elecció dels candidats a la llista de la circumscripció.

Força Catalunya

3. En la votació, el vot de cada elector serà únic i de tipus múltiple. En la votació, l’elector,
en l’exercici del seu vot, podrà triar més d’un candidat.

Article 29. El sistema de vot
1. El sistema de vot serà per procediment electrònic mitjançant plataforma telemàtica de
vot.
2. L'exercici del vot es podrà fer en qualsevol punt que esculli l'elector, atès que el
procediment és per via telemàtica. No obstant això, l’organització de les eleccions primàries
podrà obrir diversos locals o usar les seus de Força Catalunya com emplaçaments físics de
votació per facilitar el vot als electors amb limitacions de coneixement de tecnologies de la
informació.

Article 30. La convocatòria de la jornada electoral
1. La Comissió Organitzadora trametrà a tots els electors amb dret a vot una comunicació on
s’hi faran constar les dates de la jornada electoral, els locals que facin la funció
d’emplaçaments físics de votació, i els recursos d’ajuda complementaris per exercir el seu
vot. Els electors seran informats d’altres aspectes relacionats amb el procés electoral que
puguin ser del seu interès.

Article 31. El període de votació
1. El període per exercir el vot serà únic en dues jornades consecutives en cap de setmana.
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Article 32. Posicions sotmeses a votació
1. Se sotmetran a votació totes les posicions de les llistes de cada circumscripció i es
determinarà l’ordre dels candidats i candidates dins de les llistes a partir del procediment de
votació establert en els articles d’aquest reglament.

Article 33. La votació
1. El sistema de votació del procediment d’elecció i ordenament dels candidats serà d’una
única volta.

Força Catalunya

2. En la votació hi seran inclosos i amb dret a participar tots els candidats i les candidates
registrades. Els electors tindran dret a escollir els candidats de la circumscripció electoral on
estiguin registrats, i a emetre un vot amb elecció múltiple de quatre (4) candidats o
candidates per a les circumscripcions de Tarragona, Lleida i Girona, i amb elecció múltiple de
dotze (12) candidats o candidates per a la circumscripció de Barcelona.

Article 34. La celebració de la jornada electoral
1. La Comissió Organitzadora, amb la finalitat de garantir la màxima participació en la
votació del procediment d’elecció i ordenament dels candidats, podrà fer campanyes de
comunicació amb tots els mitjans que consideri adients.
2. La Comissió Organitzadora, i en el seu nom Força Catalunya, podrà signar acords de
col·laboració amb altres associacions i entitats de la societat civil amb més recursos i
implantació territorial perquè facin campanyes de comunicació amb tots els mitjans que
considerin adients, i habilitin tants locals com els sigui possible que facin la funció
d’emplaçaments físics de votació durant el període de votació de les eleccions primàries per
a l’elecció i ordenament dels candidats.
3. Per a la jornada electoral, la Sindicatura Electoral i de Garanties, a proposta de la Comissió
Organitzadora, aprovarà els locals habilitats com a emplaçaments físics de votació on
s’hagin disposat ordinadors amb connexió a Internet per ajudar els electors amb menys
coneixements de tecnologies de la informació a exercir el seu vot. La Comissió
Organitzadora habilitarà tants locals com sigui possible que facin la funció d’emplaçaments
físics de votació.
4. A cada local que faci la funció d’emplaçament físic de votació hi haurà una o més taules
proveïdes d’un o més ordinadors amb connexió a Internet per realitzar les votacions
telemàtiques. L’elector podrà rebre l’ajuda de voluntaris per a exercir la votació.
5.En els emplaçaments físics de votació, l’elector haurà de disposar, si així ho sol·licita, de la
privacitat necessària per exercir el seu vot.
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6. Si l’elector no està registrat en el cens d’electors, amb l’ajuda dels voluntaris, es podrà
registrar de forma automàtica, i emetre posteriorment el seu vot.

Article 35. Escrutini i proclamació de resultats
1. Un cop finalitzada la votació, s’iniciarà l’escrutini del vot. La Sindicatura Electoral i de
Garanties ha d’efectuar l’escrutini definitiu. Un cop escrutat, s’ha d’estendre una acta en
què hi consti el nombre d’electors amb dret a vot, el nombre de votants, el nombre de vots
vàlids, els vots en blanc i els vots rebuts per cadascun dels candidats i de les candidates.

Força Catalunya

2. A efectes de comptabilització, es consideren vots vàlids els emesos en blanc o a favor
d’algun dels candidats o candidates. Són vots blancs els vots emesos que no registrin cap
anotació d’elecció de candidats o de candidates.
3. Un cop validada l’acta del vot electrònic, la Sindicatura Electoral i de Garanties certificarà
els resultats definitius i n’estendrà una acta provisional que recollirà el nombre de persones
amb dret de vot, el nombre de persones que l’hagin exercit i el nombre de vots vàlids, de
vots en blanc i de vots de cada candidat i de cada candidata.
4. Cada candidat o candidata podrà designar un màxim de dues persones interventores en el
recompte final de la jornada electoral i de l’escrutini juntament amb la persona
representant de la candidatura davant la Sindicatura Electoral i de Garanties. Aquesta acta
es notificarà a les persones representants dels candidats o les candidates, que disposaran
d’un termini de quaranta-vuit (48) hores per interposar-hi un recurs en contra que resoldrà
la mateixa Sindicatura.
5. La Sindicatura Electoral i de Garanties, com a màxim dos dies després de la votació,
procedirà a la validació definitiva de l’acta electoral. L’escrutini definitiu té per objecte
validar el vot electrònic. Així, es llegiran les dades que consten a l’acta i, si no hi ha cap
persona interventora o representant de la candidatura que presenti cap objecció, es donarà
per vàlida definitivament. En el cas que hi hagi alguna objecció o que constin incidències en
l’acta d’escrutini, la Sindicatura resoldrà de manera motivada.
6. Un cop validada l’acta electoral, la Sindicatura Electoral i de Garanties procedirà a
certificar els resultats definitius i a proclamar els membres elegits que composaran les llistes
definitives de la Candidatura.
7. La Sindicatura Electoral i de Garanties lliurarà el resultat de l’acta definitiva a la Comissió
Organitzadora.
8. Finalitzat el procés de votació del procediment d’elecció i ordenament dels candidats de
les llistes de les candidatures de Força Catalunya, la Sindicatura Electoral i de Garanties
procedirà a la destrucció de l’arxiu digital de la votació electrònica.
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Capítol VIII. El procés temporal de votació

Article 36. Fases del procediment d’elecció i ordenament dels candidats
1. El procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania tindrà
quatre (4) fases:

Força Catalunya

a) La primera fase serà la de la presentació dels candidats i les candidates i de la campanya
electoral. Aquesta fase serà la més llarga, tindrà una durada mínima de quinze (15) dies i
màxima de dos-cents quaranta (240) dies, i tindrà lloc des de la convocatòria per part de la
Comissió Organitzadora fins al moment de les votacions del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats.
b) La segona fase serà la de la votació. La votació serà tècnicament telemàtica, però
s’habilitaran locals al territori com a emplaçaments de votació per tal de facilitar l’exercici
del vot als electors que tinguin coneixements insuficients de les tecnologies de la
informació, i es pugui apropar el procediment d’elecció i ordenament de candidats a tota la
ciutadania. Aquets fase tindrà lloc durant quaranta-vuit (48) hores seguides, en dues
jornades de cap de setmana, de dissabte a diumenge.
c) La tercera fase serà la de presentació de resultats provisionals, de la presentació de
recursos als resultats de la votació, i de la proclamació definitiva dels candidats i les
candidates i el seu ordenament en les llistes de les circumscripcions electorals.
d) La quarta fase serà la de la confecció i proclamació de les llistes per a cada candidatura de
circumscripció presentada.

Article 37. Convocatòria.
1. El procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania i
organitzats per Força Catalunya es convocarà de forma ordinària entre quinze (15) i nou (9)
mesos abans de la convocatòria d’eleccions ordinàries al Parlament de Catalunya. La votació
en el procediment d’elecció i ordenament dels candidats se celebrarà com a màxim tres (3)
mesos abans de la convocatòria ordinària a les eleccions al Parlament de Catalunya.
2. El procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania i
organitzats per Força Catalunya es convocarà de forma extraordinària després de la
declaració del president de la Generalitat d’avançar les eleccions al Parlament de Catalunya,
i com a molt tard després de la dissolució anticipada del Parlament decidida pel president
de la Generalitat i la convocatòria d’eleccions, i tenint en compte que les eleccions
anticipades al Parlament de Catalunya s’han de celebrar cinquanta-quatre (54) dies després
de la dissolució del Parlament. La votació en el procediment d’elecció i ordenament dels
candidats obert a tota la ciutadania i organitzats per Força Catalunya se celebrarà entre
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quatre (4) i sis (6) setmanes després de la convocatòria del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats.
3. La Comissió Organitzadora podrà eventualment modificar aquests terminis per raons de
força major i alienes al desenvolupament del procediment d’elecció i ordenament dels
candidats obert a tota la ciutadania i organitzats per Força Catalunya.

Article 38. Calendari i terminis
1. El procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania
començarà tan bon punt la Comissió Organitzadora aprovi la convocatòria i es constitueixi la
Sindicatura Electoral i de Garanties.

Força Catalunya

2. El calendari i els terminis d’acció de la convocatòria del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania contemplaran els aspectes següents:
a) Inici de la campanya del procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota
la ciutadania.
b) Els candidats podran registrar la seva candidatura tan bon punt la Comissió Organitzadora
aprovi la convocatòria del procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la
ciutadania.
c) Els ciutadans es podran registrar en el cens d'electors tan bon punt la Comissió
Organitzadora aprovi la convocatòria del procediment d’elecció i ordenament dels candidats
obert a tota la ciutadania. Força Catalunya facilitarà l’habilitació del registre al primer cens
d’electors tan aviat com sigui possible per avançar-se a un possible avançament electoral.
d) La campanya del procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la
ciutadania es podrà estendre fins els dies de la votació. La campanya acabarà el diumenge
__ de _____ de ___ a les 23.59 hores de diumenge __ de ______ de __.
e) El període de votació serà de les 00.00 hores de dissabte __ de _____ de ___ a les 23.59
hores de diumenge __ de ______ de __.
f) La presentació dels resultats provisionals de la votació serà el dilluns __ de _____ de ____.
m) El període de presentació de recursos als resultats del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania serà de les 08.00 hores de dilluns ___
de _______ de ____ a les 22.00 hores del dimecres __ de ______ de ____.
n) La proclamació dels resultats definitius del procediment d’elecció i ordenament dels
candidats obert a tota la ciutadania serà el dijous __ de ________ de ____.
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3. La Comissió Organitzadora podrà eventualment modificar aquests terminis per raons de
força major i alienes al desenvolupament del procediment d’elecció i ordenament dels
candidats obert a tota la ciutadania.

Article 39. Campanya electoral
1. La campanya electoral se celebrarà durant un període de diversos mesos des de __ de
_____ de _____ fins __ de ____ de ___ tal com es defineix en l'Article 38 d'aquest
reglament.

Força Catalunya

2. Els candidats i les candidates podran fer la campanya electoral en el procediment
d’elecció i ordenament dels candidats mitjançant qualsevol dels recursos que posi a
disposició la Comissió Organitzadora. Els candidats i les candidates també podran fer servir
els mitjans propis de què es puguin proveir de forma particular.
3. Mitjançant la plataforma electrònica de comunicació posada a disposició dels candidats i
les candidates en el web de Força Catalunya, els candidats i les candidates podran exposar
breument la seva candidatura i mostrar un enllaç exterior a la plataforma que dirigeixi tota
la informació de la seva candidatura.
4. La Comissió Organitzadora podrà enviar als electors a través del correu electrònic, i de
forma periòdica en el temps, l’estat de la llista de candidats i candidates que formen part
del procés d’elecció i ordenament de les llistes de la candidatura. L’enviament d'aquests
correus electrònics s’executaran directament per part de l’organització del procediment
d’elecció i ordenament dels candidats, per tal d’evitar la transferència de dades de caràcter
personal dels electors.
5. Mitjançant la plataforma electrònica de comunicació posada a disposició en el web de
Força Catalunya, els candidats i les candidates comunicaran a la Comissió Organitzadora i a
la Sindicatura Electoral i de Garanties els actes de campanya que facin fora dels que hagin
estat convocats per l’organització, i la informació d’aquests serà mostrada en un espai
agenda de les eleccions primàries situada al web de Força Catalunya.
6. La campanya dels candidats es farà amb les normes bàsiques de respecte i educació cap a
la resta de candidats i candidates i d’electors. L’observació d’aquestes normes anirà a càrrec
de la Sindicatura Electoral i de Garanties, que podrà imposar mesures correctores
proporcionals a les faltes, fins al punt de l’exclusió del candidat o candidata del procediment
d’elecció i ordenament dels candidats en el cas de màxima gravetat.
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Capítol IX. La validació de les llistes

Article 40. Principis bàsics
1. La proposta de les llistes de circumscripció electorals sorgides del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania per a les eleccions al Parlament de
Catalunya hauran de ser validades per la Comissió Organitzadora a proposta de la
Sindicatura Electoral i de Garanties.

Article 41. Transposició de resultats

Força Catalunya

1. Els resultats obtinguts en les quatre votacions del procediment d’elecció i ordenament
dels candidats seran transposats unívocament en les llistes oficials que es presentin per
concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya.
2. L’ordre de les llistes es podrà alterar només en el cas que la legislació electoral vigent
exigeixi quotes de gènere o d’altra mena. En aquest cas l’ordre dels candidats seleccionats
per quota també serà de més a menys vots, i si la paritat s’estableix per trams més curts,
l’ordenació serà sempre a modificar el menys possible la posició inicial del candidat o
candidata.

Article 42. Objeccions
La Comissió Organitzadora podrà presentar objeccions sobre membres de les llistes basades
en:
a) El fet que aquest membres de les llistes no es comprometin a respectar i compartir
l’objectiu polític d’assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui possible.
b) El fet que hagin estat condemnats per corrupció o per delicte fiscal, o sancionats per
delicte fiscal.
c) El fet que tinguin causes pendents amb la justícia ordinària. Seran inelegibles les persones
incurses en un procés penal respecte del qual s’hagi dictat acte resolutori d’apertura de
judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció o amb la malversació de cabals públics
o frau fiscal, o amb delictes de violència, o amb delictes de discriminació.
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Capítol X. La formació de la Candidatura

Article 43. Formació de les llistes electorals
1. Els resultats del procediment d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes de les
candidatures de Força Catalunya obertes a tota la ciutadania determinaran la composició de
la candidatura i la confecció de cadascuna de les llistes associades a les circumscripcions
electorals oficials.
2. La composició de les llistes electorals de la candidatura de Força Catalunya per a les
eleccions al Parlament de Catalunya serà la següent:

Força Catalunya

a) A la circumscripció de Barcelona, les vuitanta-cinc (85) posicions de la llista s’ompliran
amb els vuitanta-cinc (85) primers candidats i candidates resultants de la votació del
procediment d’elecció i ordenament dels candidats i en el mateix estricte ordre de més vots
a menys vots obtinguts pels mateixos candidats i candidates.
b) A la circumscripció de Girona, les disset (17) posicions de la llista s’ompliran amb els
disset (17) primers candidats i candidates resultants de la votació del procediment d’elecció
i ordenament dels candidats i en el mateix estricte ordre de més vots a menys vots
obtinguts pels mateixos candidats i candidates.
c) A la circumscripció de Lleida, les quinze (15) posicions de la llista s’ompliran amb els
quinze (15) primers candidats i candidates resultants de la votació del procediment d’elecció
i ordenament dels candidats i en el mateix estricte ordre de més vots a menys vots
obtinguts pels mateixos candidats i candidates.
d) A la circumscripció de Tarragona, les divuit (18) posicions de la llista s’ompliran amb els
divuit (18) primers candidats i candidates resultants de la votació del procediment d’elecció
i ordenament dels candidats i en el mateix estricte ordre de més vots a menys vots
obtinguts pels mateixos candidats i candidates.
3. Els candidats que acceptin de formar part de les llistes de la candidatura independentista
per a les eleccions al Parlament de Catalunya que defensi la creació d'un Estat lliure i
independent per a Catalunya hauran d’acceptar i complir el que disposa aquest reglament
en relació a la constitució de la candidatura de Força Catalunya.

Article 44. Els suplents i el tancament de les llistes
1. Per a les posicions dels suplents de les llistes de la Candidatura seran escollits els
candidats i les candidates en ordre i prioritat segons el resultat de la votació del
procediment d’elecció i ordenament dels candidats.
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2. En el cas que no es poguessin omplir les posicions i els suplents de les llistes de la
Candidatura amb els candidats i les candidates presentades al procediment d’elecció i
ordenament dels candidats, la Comissió Organitzadora podrà proposar ciutadans significats
de Catalunya per omplir-les.
3. L’Assemblea de Candidats i Candidates definida en aquest Reglament podrà decidir si les
darreres posicions de les llistes de la Candidatura les ofereix a personalitats rellevants de la
societat catalana que comparteixin l’objectiu polític d’assolir la independència de Catalunya tan
aviat com sigui possible.

Capítol XI. El partit de la Candidatura

Força Catalunya

Article 45. L’instrument legal de la Candidatura
1. L’instrument legal que es farà servir per presentar-se a les eleccions al Parlament de
Catalunya serà el partit polític Força Catalunya. Força Catalunya actuarà com a un únic partit
per a tot el territori de Catalunya i englobarà les candidatures de les quatre circumscripcions
electorals catalanes.
En aquest reglament Força Catalunya serà referit indistintament com “el Partit”, “el Partit
de la Candidatura”, “el partit”, “el partit de la candidatura”.
2. La representació legal de la Candidatura recaurà en Força Catalunya. Força Catalunya
donarà cobertura legal a la candidatura independentista sorgida del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania organitzat per Força Catalunya.
3. Força Catalunya podrà acordar a través dels seus òrgans de direcció concórrer en coalició
amb altres partits candidats dels quals hagin participat en el procediment d’elecció i
ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania. Força Catalunya podrà acordar els
termes de la coalició relatius als aspectes financers, organitzatius i de drets electorals
d’acord amb allò establert en les disposicions addicionals d’aquest reglament.
4. Força Catalunya ni cap altre partit no podran modificar l’estructura ni l’ordenament de les
llistes electorals de la candidatura sorgida del procediment d’elecció i ordenament dels
candidats obert a tota la ciutadania en el cas que s’arribi a acords de coalició electoral amb
altres partits.
5. El tresorer de la Candidatura serà nomenat a proposta del Comitè Executiu Nacional de
Força Catalunya. Només el Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya el podrà destituir i
nomenar una altra persona en el seu lloc. El tresorer de la Candidatura podrà ser el mateix
tresorer de Força Catalunya.
6. Força Catalunya podrà acordar amb altres partits la designació d’un tresorer de la coalició
electoral si s’arriba a un acord de coalició per presentar-se a les eleccions al parlament de
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Catalunya. Aquest tresorer serà el tresorer de la candidatura de la coalició, i actuarà
semblantment i amb els mateixos principis com si fos el tresorer de Força Catalunya.

Article 46. Renovació del partit de la Candidatura
1. En el cas que la Candidatura ja tingui representació institucional, el partit que torni a
presentar-se a les eleccions aixoplugant novament una nova candidatura, escollida per un
procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania, serà el mateix
partit Força Catalunya.

Força Catalunya

2. Força Catalunya podrà novament establir coalicions amb altres partits per a una nova
convocatòria electoral des de la posició de gaudir representació institucional, però sense
poder modificar la nova llista electoral sorgida d’un nou procediment d’elecció i
ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania. Aquest partit o aquesta nova coalició
que englobi Força Catalunya seguirà sent única per a tot el territori de Catalunya amb les
quatre llistes de la Candidatura.

Capítol XII. La Candidatura

Article 47. Formació de la Candidatura
1. La candidatura de Força Catalunya per a les eleccions al Parlament serà única i estarà
constituïda per les quatre llistes de circumscripció electoral formades mitjançant el
procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania organitzat per
Força Catalunya.

Article 48. Els òrgans de la Candidatura
Els òrgans de la Candidatura són:
1. L’Assemblea General de Candidats i Candidates, constituïda per tots els membres que
formen les quatre (4) llistes nascudes del procediment d’elecció i ordenament dels
candidats obert a tota la ciutadania. És l’òrgan representatiu i de debat polític de tot el
col·lectiu de candidats i candidates de la Candidatura.
2. L’Executiva de la Candidatura, que fa les funcions de representació, de govern i de gestió
de la Candidatura i la representa en tots els aspectes polítics de les eleccions al Parlament
juntament amb el partit Força Catalunya.
3. Les Assemblees Territorials de Candidats i Candidates. N’hi una per cada circumscripció
electoral: la de Girona, la de Lleida, la de Tarragona i la de Barcelona. Són els òrgans
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representatius de tots el col·lectiu de candidats i candidates de la circumscripció electoral
corresponent.

Article 49. El sistema de votació dins de la Candidatura
1. Els acords dels òrgans de la Candidatura s’adoptaran, com a norma general, per majoria
simple, llevat que una disposició concreta prevegi una majoria diferent. S’entendrà que hi
ha majoria simple si els vots positius superen els vots negatius, independentment que la
suma de vots en contra i en blanc sigui superior als vots a favor. S’entendrà que hi ha
majoria absoluta quan s’expressi en el mateix sentit la meitat més un dels vots vàlids
emesos.

Força Catalunya

2. Cada membre amb dret a vot present en una reunió de qualsevol òrgan de la candidatura
disposarà d’un sol vot. El vot només serà delegable en la presa de decisions d'un òrgan de la
candidatura si un reglament de desenvolupament ho defineix explícitament. El vot també
pot ser emès si el membre candidat també és present a la reunió a través del sistema de
videoconferència.
3. De manera ordinària, les votacions es faran a mà alçada, tret que un vint-i-cinc (25) per
cent dels membres presents a la reunió sol·licitin que el vot sigui secret. Tanmateix, les
votacions que afecten persones sempre seran secretes. Els membres presents a la reunió
per videoconferència només podran emetre vot a ma alçada en tots els casos.
4. Les votacions dels òrgans col·legiats mai no es duran a terme en bloc.

Capítol XIII. Les assemblees de la Candidatura

Article 50. L’Assemblea General de Candidats i Candidates
1. L’Assemblea General de Candidats i Candidates és l’òrgan de representació dels candidats
i les candidates de les llistes i els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable.

Article 51. Els drets i els deures de l’Assemblea General de Candidats i Candidates
1. L’Assemblea General de Candidats i Candidates té els drets següents:
a) Avaluar políticament l’activitat i la gestió de la campanya de l’Executiva de la Candidatura
de la candidatura sorgida de les eleccions a través del procediment d’elecció i ordenament
dels candidats organitzat per Força Catalunya.
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b) Examinar els pressupostos d’ingressos i despeses de la campanya electoral de la
Candidatura.
c) Adoptar aquelles resolucions no vinculants que, per la seva importància, consideri
rellevant de presentar davant l’Executiva de la Candidatura o bé davant de Força Catalunya.
d) Validar les directrius polítiques, la línia política i les estratègies polítiques de l’Executiva
de la Candidatura.
e) Acordar la dissolució de la candidatura sorgida del procediment d’elecció i ordenament
dels candidats organitzat per Força Catalunya després de les eleccions al Parlament de
Catalunya.

Força Catalunya

2. L’anterior relació de facultats de l’Assemblea General de Candidats i Candidates té
caràcter enunciatiu i no limita la capacitat d’emetre valoracions i opinions en relació als
aspectes polítics desenvolupats per l’Executiva de la Candidatura.
3. Els membres de l’Assemblea General de Candidats i Candidates tindrà la responsabilitat
de valorar i proposar la inclusió d’esmenes en segona instància en el programa electoral de
la Candidatura redactat per l’Executiva de la Candidatura. L’Assemblea General de Candidats
i Candidates podrà delegar aquesta funció a un equip de persones determinat, si així ho
acorda la majoria en una votació. El programa serà validat posteriorment pel cens d'electors
del procediment d’elecció i ordenament dels candidats i de Força Catalunya, després d'un
procés d'avaluació per a la inclusió d’esmenes.
4. Tots els membres de l’Assemblea General de Candidats i Candidates queden subjectes als
acords de l’Executiva de la Candidatura en relació amb les eleccions i com a membres de les
llistes de la candidatura i durant tot el període de precampanya i campanya electoral fins al
dia de les eleccions al Parlament. El període entre la proclamació de les llistes de la
Candidatura i la campanya electoral per a les eleccions al Parlament es considerarà com el
període de la precampanya electoral per a les eleccions al Parlament.

Article 52. Les reunions de l’Assemblea General de Candidats i Candidates
1. L’Assemblea General de Candidats i Candidates es reuneix en sessió ordinària com a
mínim un cop al mes durant els períodes de precampanya i de campanya electorals des del
moment de la seva constitució.

2. L’Assemblea General de Candidats i Candidates es podrà reunir per mitjà de
videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la
identificació de les persones assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat
d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.
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3. Per a poder organitzar el desenvolupament de la sessió, la mateixa Assemblea General de
Candidats i Candidates nomenarà, en començar les reunions, una mesa de tres persones,
amb un president i un secretari i un vocal, que ordenarà el debat. La Mesa presidirà i
moderarà l’Assemblea General de Candidats. El secretari o la secretària redactarà l’acta de
cada reunió, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat
de les votacions. L’acta serà aprovada i signada pel secretari o la secretària amb el vistiplau
del president o la presidenta de Mesa.
4. Tota la documentació relativa als assumptes a tractar per l’Assemblea General de
Candidats i Candidates ha d’estar a disposició dels tots els candidats i candidates de la
candidatura.
5. L’Assemblea General de Candidats i Candidates es constitueix vàlidament sigui quin sigui
el nombre de membres presents.

Força Catalunya

6. En les reunions de l’Assemblea General de Candidats i Candidates correspon un vot a
cada membre acreditat. El vot delegat i el procediment del seu exercici el definirà, si
s’escau, la mateixa Assemblea General de Candidats i Candidates.
7. Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria simple dels vots vàlids emesos
dels membres presents.
8. Els acords, les opinions i les valoracions de l’Assemblea General de Candidats i Candidates
no són vinculants per a cap òrgan de la candidatura al marge de la mateixa Assemblea però
tenen rellevància política.

Article 53. Les Assemblees Territorials de Candidats i Candidates
1. Les Assemblees Territorials de Candidats i Candidates són els òrgans de representació
dels candidats i candidates de les llistes de la Candidatura de cadascuna de les
circumscripcions electorals, i els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable.
2. Allò que disposa per a l’Assemblea General de Candidats i Candidates en els articles 51 i
52 del Capítol XIII d’aquest reglament s’aplica a les Assemblees Territorials de Candidats i
Candidates en el seu àmbit territorial i de representació.

Capítol XIV. L’Executiva de la Candidatura

Article 54. Composició de l’Executiva de la Candidatura
1. L’Executiva de la Candidatura, sorgida de les eleccions a través del procediment d’elecció i
ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania organitzat per Força Catalunya, és
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l’òrgan de representació, de govern i de gestió que regeix, administra i representa
políticament la candidatura, i els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable.
2. L’Executiva de la Candidatura estarà formada exclusivament per candidats i candidates de
la candidatura sorgida de les eleccions a través del procediment d’elecció i ordenament dels
candidats obert a tota la ciutadania organitzat per Força Catalunya, i exerciran les seves
funcions i responsabilitats de forma col·legiada.
3. L’Executiva de la Candidatura estarà formada per les onze (11) persones següents:
a) Els dos (2) primers membres de la llista de la candidatura resultant de les eleccions a
través del procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania
organitzat per Força Catalunya que es presentarà a la circumscripció de Girona.

Força Catalunya

b) Els dos (2) primers membres de la llista de la candidatura resultant de les eleccions a
través del procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania
organitzat per Força Catalunya que es presentarà a la circumscripció de Lleida.
c) Els dos (2) primers membres de la llista de la candidatura resultant de les eleccions a
través del procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania
organitzat per Força Catalunya que es presentarà a la circumscripció de Tarragona.
d) Els cinc (5) primers membres de la llista de la candidatura resultant de les eleccions a
través del procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania
organitzat per Força Catalunya que es presentarà a la circumscripció de Barcelona.
4. L’Executiva de la Candidatura en representació de la candidatura resultant de les
eleccions a través del procediment d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la
ciutadania i organitzat per Força Catalunya decidirà en una votació per majoria absoluta dels
seus membres qui d’ells en serà el seu president o la seva presidenta. El nomenament serà
resultat d’una votació per majoria absoluta dels seus membres en la primera reunió que
tingui l’Executiva de la Candidatura.
5. L’Executiva de la Candidatura escollirà d’entre els seus membres els càrrecs de Secretaria
i de Portaveu, sempre després de l'elecció del president o la presidenta de l’Executiva de la
Candidatura. El nomenament serà resultat d’una votació per majoria absoluta dels seus
membres en la primera reunió que tingui l’Executiva de la Candidatura.
6. Cadascun dels membres de l’Executiva de la Candidatura podrà delegar en un altre
membre de la llista de la seva circumscripció, o en un altre membre de l’Executiva de la
Candidatura, si no li és possible d’assistir, les seves funcions en les sessions sempre i quan
avisi de tal substitució a la resta de membres de l’Executiva de la Candidatura quaranta-vuit
(48) hores abans de l’inici de la reunió. Les persones substitutes tindran els mateixos drets
que els membres de l’Executiva de la Candidatura que substitueixin.
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7. Els membres de l’Executiva de la Candidatura exerciran les seves responsabilitats
gratuïtament, i no rebran cap retribució, sens perjudici del possible rescabalament de les
despeses produïdes en l’exercici de la seva funció, que hauran de ser raonables i
degudament justificades. En qualsevol cas, seran coberts pel pressupost de la campanya, si
els donatius són suficients, els desplaçaments i la manutenció en qualsevol lloc del territori
durant la precampanya i la campanya electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Article 55. Les facultats de l’Executiva de la Candidatura
1. L’Executiva de la Candidatura de Força Catalunya decideix tots els assumptes d’estratègia
política, de comunicació política i de gestió de recursos humans, materials i financers de la
Candidatura i té les facultats següents:

Força Catalunya

a) Representar, dirigir i administrar políticament la Candidatura de la manera més àmplia.
L’Executiva de la Candidatura tindrà cura i serà responsable de la gestió executiva, de la
direcció i l’administració diàries de la Candidatura, fent seguiment permanent de tots els
aspectes relacionats amb el bon funcionament de la Candidatura.
b) Establir les línies generals d’actuació, aprovar ponències estratègiques i dirigir la
campanya electoral de la Candidatura.
c) Impulsar el discurs polític i explicar els programes electorals a la ciutadania redactats per
la Candidatura.
d) Decidir el nom de la Candidatura tot incorporant un títol secundari que representi
explícitament Força Catalunya. Aquest nom haurà de ser acordat amb el Comitè Executiu
Nacional de Força Catalunya. En el cas que Força Catalunya participi d’una coalició electoral
amb altres partits, l’acord d’aquest punt decaurà, però l’Executiva de la Candidatura
escoltarà i valorarà d’incorporar les resolucions sobre el títol secundari que dictaminin per
acord unànime els partits de la coalició electoral que es constitueixi en relació al nom de la
Candidatura.
e) Establir les directrius, estratègies i línies polítiques de la Candidatura d’acord amb
l'objectiu d'assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui possible per mitjans
pacífics i basats en la legitimitat democràtica atorgada pel poble de Catalunya.
f) Establir, amb el recolzament tècnic, logístic i legal de Força Catalunya, els comptes de la
precampanya i la campanya electoral de la Candidatura, confeccionar els pressupostos
d’ingressos i despeses de la Candidatura, i gestionar el sistema de donatius al partit de la
Candidatura.
g) Contractar i acomiadar els empleats i les empleades que la Candidatura pugui necessitar
per al bon desenvolupament de la precampanya i la campanya electorals.
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h) Concertar, amb el suport i el vist-i-plau tècnic i legal de Força Catalunya, tot tipus d’actes i
contractes, ja siguin d’administració o de domini, i contractar els serveis externs que la
Candidatura pugui necessitar per al bon desenvolupament de la precampanya i la campanya
electorals.
i) Prendre els acords que calgui, amb el suport i acompanyament de Força Catalunya, pel
que fa a les relacions amb altres entitats, amb els mitjans de comunicació o amb la
ciutadania en general per al bon desenvolupament de la precampanya i la campanya
electorals.
j) Establir i suprimir comissions i grups de treball de caràcter general, territorial o en l'àmbit
d'estudis, definir i regular-ne el criteris per establir-les i suprimir-les, i regular-ne el
funcionament i objectius. Nomenar els membres de les comissions o grups de treball.

Força Catalunya

k) Comparèixer davant dels organismes públics, exercir tota mena d’accions legals i
interposar els recursos pertinents, així com exercir la defensa dels interessos de la
Candidatura i dels seus membres. Atorgar juntament amb Força Catalunya poders per a
plets .
l) Disposar dels fons per a la precampanya i campanya electorals, i demanar a Força
Catalunya executar operacions financeres i altres actes i contractes relatius a la pràctica
bancària.
m) Demanar a Força Catalunya l’atorgament de qualsevol document públic o privat
necessari per a l’execució de les competències de la Candidatura.
2. L’anterior relació de facultats té caràcter enunciatiu i no limita les atribucions de
l’Executiva de la Candidatura en relació a l’acció política de la Candidatura de Força
Catalunya.
3. La Candidatura no podrà demanar a Força Catalunya que s’endeuti ni de forma directa ni
de forma indirecta amb cap instrument financer o jurídic, i tant l’Executiva de la Candidatura
com Força Catalunya hauran de garantir que sigui d’aquesta manera. La Candidatura no es
podrà endeutar amb cap entitat financera ni amb cap creditor privat. Tot els ingressos de la
candidatura seran donatius, que podran ser lliurats directament a la candidatura o a través
de cada partit polític. En tots els casos, caldrà documentar l’origen dels donatius i el
receptor legal, sigui la candidatura de coalició o un partit individual.
4. L'Executiva de la Candidatura serà responsable de preparar informes d’acció política, que
podran estar basats en les actes de les seves reunions, i presentar-los a l’Assemblea de
Candidats i Candidates i al Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya, per tal que aquests
puguin avaluar les accions preses per l’Executiva de la Candidatura durant el període
d’anàlisi.
5. L'Executiva de la Candidatura tindrà la responsabilitat de redactar la primera versió del
programa electoral de la Candidatura, que podrà de ser esmenada en primera valoració per
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l’Assemblea General de Candidats i Candidates. L'Executiva de la Candidatura podrà delegar
la primera redacció del programa a un equip de persones determinat, si així ho acorda la
majoria en una votació.
6. Els acords d’estratègia política i comunicació de l'Executiva de la Candidatura no són
impugnables, però poden ser criticats políticament.

Article 56. Els drets dels membres de l’Executiva de la Candidatura
1. Tots els membres de l’Executiva de la Candidatura tenen, com a mínim, els drets
següents:
a) Assistir a les reunions de l’Executiva de la Candidatura, amb dret a veu i vot.

Força Catalunya

b) Presentar a les sessions plenàries de les Assemblees de la Candidatura les propostes
d’acció polítiques que considerin escaients per al seu debat i eventual aprovació no
vinculant.
c) Estar informat de la situació econòmica i jurídica de la Candidatura per part de Força
Catalunya.
d) Estar informat de les tasques fetes per les persones contractades, i dels contractes
externs associats a la precampanya i a la campanya electorals de la Candidatura.
e) Tenir accés a tota la documentació produïda per la Candidatura, sempre i quan no es
vulneri la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
f) Utilitzar els espais i materials de la seu de la Candidatura, si aquesta ha estat establerta,
segons el procediment administratiu que pertoqui. Alhora, la Candidatura tindrà dret a fer
servir els espais i locals de Força Catalunya.

Article 57. Els deures dels membres de l’Executiva de la Candidatura
1. Els membres de la Candidatura tenen, com a mínim, les responsabilitats següents:
a) Assistir a les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Executiva de la Candidatura i fer
arribar regularment la informació i els acords més rellevants a tots els membres de la
Candidatura.
b) Donar el suport necessari als voluntaris de la Candidatura per tal de vetllar pel bon
funcionament i coordinació de la precampanya i campanya electorals.
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c) Assistir a totes les sessions plenàries de l’Executiva de la Candidatura. En cas de no poder
assistir per una força major s’haurà de justificar i nomenar un substitut o substituta si ho
creu convenient.
d) Respectar i donar suport als posicionaments polítics aprovats en el ple de l’Executiva de la
Candidatura. En el cas de pronunciaments públics, tot respectant la llibertat d’expressió, si
són contraris a aquests posicionaments s’haurà de manifestar que són opinions personals
diferents de les de l’Executiva de la Candidatura.
e) No compartir amb gent externa a l’Executiva de la Candidatura cap mena d’informació de
caire intern o confidencial, mitjançant cap mena de canal de comunicació. En cas que un
membre de l’Executiva de la Candidatura tingui informació d’incompliment, estarà obligat a
denunciar-ho.

Força Catalunya

Article 58. Funcionament de l’Executiva de la Candidatura
1. Tots els membres de l’Executiva de la Candidatura tindran l’obligació d’assistir a totes les
reunions d’aquest òrgan i de complir puntualment les tasques que es comprometin a
desenvolupar.
2. L’Executiva de la Candidatura podrà estructurar el seu propi règim de convocatòria i de
funcionament si ho acorden els seus membres per unanimitat. No obstant això, a falta
d’acord, l’Executiva de la Candidatura es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop
cada quinze (15) dies durant el període de precampanya electoral, i com a mínim un cop
cada set (7) dies durant el període de campanya electoral des del moment de la seva
constitució.
3. El President o la Presidenta de l’Executiva de la Candidatura podrà convocar l’Executiva,
amb caràcter extraordinari, quan ho consideri convenient, i amb una antelació mínima de
quaranta-vuit (48) hores.
4. L’Executiva de la Candidatura s’haurà de convocar, amb caràcter extraordinari si ho
sol·liciten almenys quatre (4) dels seus membres. En aquest cas, la convocatòria ha
d’expressar amb claredat els assumptes que s’hi han de tractar i el dia, lloc i hora de
celebració. L’Executiva de la Candidatura haurà de tenir lloc dins del termini de dos (2) dies
a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud a tots els seus membres.
5. L’Executiva de la Candidatura es podrà reunir per mitjà de videoconferència o altres
mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació de les persones
assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i
l’emissió del vot.
6. L’Executiva de la Candidatura quedarà constituïda vàlidament sigui quin sigui el nombre
de membres presents.
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7. L'Executiva de la Candidatura estarà presidida pel seu president o per la seva presidenta,
que dirigirà els debats, i la resta de membres tindran la consideració de membres de
l’Executiva de la Candidatura amb dret de veu i vot.
8. Exercirà com a secretari o secretària de l'Executiva de la Candidatura un membre de
l’Executiva de la Candidatura, el qual serà escollit en votació per majoria simple en la seva
primera convocatòria. El secretari o la secretària redactarà l’acta de cada reunió, amb un
extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat de les votacions. L’acta
serà aprovada i signada pel secretari o la secretària amb el vistiplau del president o la
presidenta i de tots els membres de l’Executiva de la Candidatura.
9. L’assistència del secretari o la secretària, o de les persones que els substitueixen, és
necessària sempre. Si no hi assisteixen, la mateixa Executiva de la Candidatura reunida
nomenarà un secretari o una secretària per a aquesta sessió.

Força Catalunya

10. Les tasques i responsabilitats de l’Executiva de la Candidatura es podran dividir en
diferents comissions de treball, entre les quals s'hi podran trobar, si així ho decideixen els
seus membres, les següents:
a) Representació institucional bàsica.
b) Comunicació externa i mitjans de comunicació.
c) Logística i suport material.
d) Aspectes legals i administració.
e) Comunicació i gestió interna.
f) Finances i administració econòmica.
g) Gestió web i bases de dades.
11. Tota la documentació relativa als assumptes a tractar per l’Executiva de la Candidatura
ha d’estar a disposició dels tots els seus membres.
12. Tota la documentació relativa als assumptes tractats per l’Executiva de la Candidatura ha
d’estar a disposició dels tots els candidats i candidates de la Candidatura i del Comitè
Executiu Nacional de Força Catalunya.
13. En les reunions de l’Executiva de la Candidatura correspon un vot a cada membre
acreditat. El vot delegat i el procediment del seu exercici el definirà, si s’escau, la mateixa
Executiva de la Candidatura.
14. L’Executiva de la Candidatura, en especial per als afers de la campanya electoral de la
candidatura i per a les gestions i acords relatius als aspectes econòmics avalats per Força
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Catalunya, prendrà els acords per majoria simple dels vots vàlids emesos dels membres
assistents. Aquests acords obliguen tots els seus membres. En cas d’empat, la Presidència
exercirà el vot de qualitat.
15. Els acords, les opinions i les valoracions de l’Executiva de la Candidatura són executives i
vinculants des del moment que s’adopten i per a tots els membres de la Candidatura, i
tenen rellevància política.
16. Els acords de l’Executiva de la Candidatura s’hauran de fer constar en el llibre d’actes i
hauran de ser signats pel president o la presidenta i pel secretari o la secretària.
17. En iniciar-se cada reunió de l’Executiva de la Candidatura s’haurà de llegir l’acta de la
sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si escau. La lectura no serà necessària quan
l’esborrany de l’acta hagi estat tramès prèviament als membres de l’Executiva de la
Candidatura.

Força Catalunya

Article 59. La Presidència de l’Executiva de la Candidatura
1. La Presidència de l’Executiva de la Candidatura és instrumental i operativa dins del
funcionament de la mateixa Executiva, i té un caràcter polític i de representació institucional
de cara enfora de l’Executiva de la Candidatura i de la Candidatura. La Presidència gaudirà
dels mateixos drets i estarà obligada amb els mateixos deures que la resta de membres de
l’Executiva de la Candidatura.
2. La presidència de l’Executiva de la Candidatura serà escollida pels membres de l’Executiva
de la Candidatura d'entre els seus membres en una votació per majoria absoluta.
3. El procés de votació per a l'elecció del president o la presidenta de l’Executiva de la
Candidatura s'haurà de fer en la primera reunió de constitució de l’Executiva de la
Candidatura.
4. La Presidència podrà ser revocada durant la precampanya i la campanya electorals de la
Candidatura quan la majoria absoluta dels membres de l’Executiva de la Candidatura
proposin una votació per a aquesta finalitat, i el resultat d’aquesta votació sigui igual o
superior al nombre de vots de suport que va rebre el president o presidenta quan va ser
escollit per al càrrec.
5. L’Executiva de la Candidatura escollirà en la mateixa reunió de revocació de la Presidència
el nou president o presidenta de l’Executiva de la Candidatura seguint el mateix
procediment establert en els punts anteriors d’aquest article.
6. En cas d’absència, malaltia o altres causes justificades, les funcions del president o la
presidenta de l'Executiva de la Candidatura seran assumides per la persona en qui ell o ella
delegui d'entre els membres de l’Executiva de la Candidatura. Aquesta persona ostentarà el
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càrrec de 'President o Presidenta en funcions' durant el període que assumeixi les funcions
delegades.

Article 60. La Secretaria de l’Executiva de la Candidatura
1. El Secretari o la Secretària de la Candidatura tindrà les següents funcions:
a) Custodiar la documentació de l’Executiva de la Candidatura.
b) Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Executiva de la Candidatura,
redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i portar el llibre d’Actes. Visar les actes i
els certificats confeccionats per l’Executiva de la Candidatura.

Força Catalunya

c) Exercir les accions administratives i jurisdiccionals en representació de l’Executiva de la
Candidatura i de la Candidatura, i assegurar que el procediment es fa correctament.
d) Representar legalment, i juntament amb Força Catalunya quan escaigui, la Candidatura
per als assumptes administratius de tràmit ordinari i, en particular, rebre, enviar i signar tota
la correspondència de la Candidatura. Així mateix, ha d’assegurar que la transferència de
funcions i d’informació de tipus administratiu i legal entre l’Executiva de la Candidatura i
Força Catalunya es fa correctament.
2. En cas d’absència del Secretari o la Secretària en la reunió, la seva substitució serà
assumida per qui designin les persones reunides en l’Executiva de la Candidatura.
3. El Secretari o la Secretària de la Candidatura donarà estatus legal, quan escaigui, a les
decisions de la Candidatura.

Article 61. L’estructura de l’Executiva de la Candidatura
1. La Candidatura estarà organitzada amb una estructura interna i de gestió per tal que
pugui desenvolupar de forma exitosa les estratègies polítiques per als objectius electorals.
En aquest sentit, l’Executiva de la Candidatura podrà:
a) Elaborar unes instruccions de contractació d’aplicació als contractes destinats a obres i
serveis per a la campanya electoral. A aquestes instruccions hi tindran accés tots els
membres de la Candidatura els quals podran demanar informació al respecte.
b) Dotar-se, sempre que el pressupost ho permeti, dels recursos humans necessaris per
desenvolupar les estratègies de la precampanya i campanya electorals. Les persones
contractades es regiran pel Règim General de la Seguretat Social, l’Estatut dels treballadors i
qualsevol altra normativa vigent aplicable. El Tresorer de la Candidatura serà la persona
responsable d'administrar els aspectes legals i econòmics d’aquests recursos.
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2. La Candidatura no podrà tenir patrimoni. Qualsevol actiu, bé o dret de qualsevol classe
adquirit per qualsevol títol legal, serà propietat de Força Catalunya.

Article 62. La Tresoreria de la Candidatura
1. El Tresorer de la Candidatura serà una persona designada pel Comitè Executiu de Força
Catalunya. El Tresorer de la Candidatura podrà ser el Tresorer de Força Catalunya. Si
s’estableix una coalició de partits per a concórrer a les eleccions al parlament de Catalunya,
el tresorer haurà de ser nomenat per unanimitat pels partits de la coalició amb el vist-i-plau
de l’Executiva de la Candidatura.

Força Catalunya

2. El Tresorer de la Candidatura té com a funció custodiar i supervisar els recursos de la
Candidatura.
3. El Tresorer de la Candidatura ajudarà a elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de
comptes de la Candidatura, a portar un llibre de caixa i altres documents de tresoreria, a
supervisar tota l’activitat econòmica de la Candidatura, i materialitzar si escau el dipòsit dels
ingressos en els comptes o llibretes oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. Així mateix,
li correspondrà examinar i aprovar en termes de legalitat les factures i rebuts que es
presentin per part de la Candidatura per ser pagats, i signar i lliurar rebuts relatius a
quantitats percebudes per la Candidatura.
4. En les seves tasques de gestió de la campanya de la Candidatura, i amb el vistiplau de
Força Catalunya, el Tresorer de la Candidatura es podrà recolzar en persones que acreditin
coneixements i/o experiència professional en l’àmbit econòmic i de gestió financera.
5. El Tresorer de la Candidatura respondrà de la regularitat comptable de l’activitat de la
precampanya i campanya electoral reflectida en els comptes de la Candidatura i podrà
impartir instruccions específiques i criteris d’actuació a l’Executiva de la Candidatura.

Capítol XV. La campanya electoral

Article 63. Els recursos econòmics de la Candidatura
1. La Candidatura podrà disposar dels recursos econòmics i financers que sigui capaç de
generar per al finançament de la seva precampanya i la seva campanya electorals. Aquests
recursos podran provenir de:
a) Les subvencions públiques corresponents.
b) Les aportacions voluntàries i les donacions, les herències o els llegats que rebi. La
Candidatura podrà rebre donatius de persones físiques d’acord amb l’ordenament jurídic
actual relatiu al finançament dels partits polítics.
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c) Els rendiments de les activitats econòmiques accessòries sempre que compleixin la
legalitat vigent en matèria de finançament dels partits polítics. Aquestes activitats
(marxandatge) estaran sempre subordinades a les finalitats de la Candidatura i els seus
rendiments s’hauran de destinar en qualsevol cas i de forma exclusiva a l’acompliment
d’aquestes finalitats.
d) Qualsevol altre ajut econòmic que la Candidatura pugui percebre i que compleixi la
legalitat vigent en matèria de finançament dels partits polítics i campanyes electorals.
2. La Candidatura no acceptarà cap tipus de donació de persones o entitats que refusin
posar de manifest la seva identitat.

Força Catalunya

3. La Candidatura no es podrà endeutar ni demanar crèdits financers.
4. Els recursos econòmics i els ingressos de la Candidatura seran canalitzats exclusivament a
través de Força Catalunya, el qual donarà cobertura econòmic-financera a la Candidatura, i
hauran de complir la legislació vigent, especialment la llei de finançament dels partits
polítics. Si s’estableix una coalició de partits per a concórrer a les eleccions al parlament de
Catalunya, els recursos econòmics i els ingressos seran canalitzats a través de l’òrgan legal
de la coalició.

Article 64. La gestió econòmica de la Candidatura
1. L’Executiva de la Candidatura elaborarà el pressupost de precampanya i campanya
electorals que serà presentat als òrgans executius de Força Catalunya per a la seva validació
econòmica.
2. L’Executiva de la Candidatura portarà una comptabilitat que permeti conèixer la imatge
fidel de l’activitat financera de la precampanya i la campanya electorals al llarg del seu
desenvolupament. La comptabilitat de la Candidatura es portarà d’acord amb la normativa
que li sigui d’aplicació i, en especial, d’acord amb el Pla de Comptabilitat adaptat als partits
polítics.
3 L’Executiva de la Candidatura elaborarà un sistema de control intern per garantir
l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals se'n
derivin drets i obligacions de contingut econòmic. Aquest sistema de control intern tindrà el
vist-i-plau de Força Catalunya.
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Capítol XVI. La relació de la Candidatura amb Força Catalunya

Article 65. La relació orgànica, legal i política.
1. La relació entre la Candidatura i Força Catalunya serà, d’una banda, orgànica i legal i, de
l’altra, política. Força Catalunya serà el propietari dels drets electorals i financers de la
candidatura, serà el titular del grup parlamentari si candidats de la Candidatura són escollits
representants al Parlament de Catalunya.

Força Catalunya

2. Força Catalunya donarà suport econòmic, logístic, legal, institucional i polític a la
Candidatura durant tot el període de precampanya i campanya electorals per a les eleccions
al Parlament de Catalunya, en el benentès que Força Catalunya tindrà poder efectiu real
sobre la Candidatura però respectarà la llibertat d’acció política de la Candidatura
legítimament atorgada pel suport popular derivat del mateix procediment d’elecció i
ordenament dels candidats obert a tota la ciutadania organitzat per Força Catalunya.
3. La capacitat d’influència política de Força Catalunya sobre la Candidatura prendrà forma
d’opinions polítiques i suport polític. Eventualment, Força Catalunya podrà retirar el suport
a la Candidatura, o a algun dels seus membres, si valora que hi ha incompliment per part de
la Candidatura, o d’algun dels seus membres, dels compromisos establerts en aquest
reglament.

Article 66. Els compromisos de Força Catalunya
1. Força Catalunya donarà suport a la Candidatura un cop hagin estat públics els resultats
del procediment d’elecció i ordenament dels candidats i constituïda la Candidatura.
2. Força Catalunya donarà suport a la Candidatura si es compleixen els requisits de
constitució de la Candidatura exposats en aquest reglament.
3. Força Catalunya es compromet a donar suport, d’una banda, econòmic, logístic i de
voluntariat i, de l’altra, d’assessorament tècnic i polític a la Candidatura, bo i sempre
respectant que l’Executiva de la Candidatura aprovi els termes i les condicions d’aquest
suport.
4. L'incompliment d’algun dels punts d’aquest reglament relatius a l'estructura orgànica de
la Candidatura, o del compromís d’assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui
possible, serà motiu perquè Força Catalunya retiri el suport econòmic, logístic, material i
humà a la Candidatura.
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Article 67. El suport extern
1. La Candidatura podrà rebre ajudes de tot tipus d’organitzacions i entitats de la societat
catalana que comparteixin l’objectiu polític d’assolir la independència de Catalunya tan aviat
com sigui possible, i de la necessitat de crear un Estat lliure i independent per a Catalunya
tan aviat com sigui possible.

Article 68. El suport polític extern

Força Catalunya

1. En les eleccions en què la Candidatura no hagi obtingut prèviament representació
institucional, la Candidatura podrà rebre suport polític. El suport polític legal serà
formalitzat a través de Força Catalunya, el qual podrà establir coalicions electorals per tal
que la Candidatura pugui tenir drets electorals i finançament electoral. Qualsevol estratègia
legal per facilitar l’èxit de la candidatura haurà de ser aprovada per Força Catalunya a través
dels seus òrgans interns i amb l’exigència del compliment dels següents requisits:
a) Les llistes electorals de les circumscripcions de la Candidatura es mantenen intactes així
com tots els drets dels candidats i candidates que han estat escollits membres de les
candidatures del procés a través del procediment d’elecció i ordenament dels candidats
obert a tota la ciutadania organitzat per Força Catalunya.
b) Es manté inalterable l'objectiu d'assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui
possible per mitjans pacífics i democràtics i basats en la legitimitat democràtica atorgada pel
poble de Catalunya.
2. En les eleccions en què la Candidatura ja tingui representació institucional, els drets
electorals i institucionals generals del grup parlamentari pertanyen al Força Catalunya, i així
haurà de constar prèviament en l’estructura legal de la Candidatura.

Capítol XVII. La dissolució de la Candidatura

Article 69. Dissolució del procediment d’elecció i ordenament dels candidats
1. La Candidatura de Força Catalunya, un cop celebrades les eleccions al Parlament de
Catalunya, i acabada la campanya electoral, iniciarà el procés de dissolució de forma
automàtica.
2. L’Assemblea General de Candidats i Candidates, l’Executiva de la Candidatura, i les
Assemblees Territorials de Candidats i Candidates deixaran de tenir representativitat política
de la Candidatura i es dissoldran de forma automàtica un cop celebrades les eleccions al
Parlament de Catalunya.

41

FORÇA CATALUNYA

Capítol XVIII. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya

Article 70. Els membres electes del Grup
1. Es consideraran membres electes i càrrecs públics electes de la Candidatura de Força
Catalunya aquells membres de les llistes electorals de la Candidatura que hagin estat
escollits en les eleccions al Parlament de Catalunya. Els membres electes constituiran el
Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya.

Força Catalunya

2. El Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya decidirà en una votació per
majoria absoluta dels seus membres qui d’ells en serà el seu president o la seva presidenta.
El nomenament serà resultat d’una votació per majoria absoluta dels seus membres en la
primera reunió que tingui el Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya.
3. El Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya escollirà d’entre els seus
membres els càrrecs de Secretaria i de Portaveu, sempre després de l'elecció del president o
la presidenta. El nomenament serà resultat d’una votació per majoria absoluta dels seus
membres en la primera reunió que tingui el Grup Parlamentari de Membres Electes de Força
Catalunya.
4. La Presidència del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya podrà ser
revocada en qualsevol moment de la legislatura quan la majoria absoluta dels membres del
Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya proposin una votació per a
aquesta finalitat, i el resultat d’aquesta votació sigui igual o superior al nombre de vots de
suport que va rebre el president o presidenta quan va ser escollit per al càrrec.
5. El Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya escollirà en la mateixa
reunió de revocació de la Presidència el nou president o presidenta del Grup Parlamentari
de Membres Electes de Força Catalunya seguint el mateix procediment establert en els
punts anteriors d’aquest article.
6. El càrrec de Secretari i el càrrec de Portaveu del Grup Parlamentari de Membres Electes
de Força Catalunya podran ser revocats en qualsevol moment de la legislatura quan la
majoria absoluta dels membres del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força
Catalunya proposin una votació per a aquesta finalitat, i el resultat d’aquesta votació sigui
igual o superior al nombre de vots de suport que va la persona escollida va rebre quan va
ser escollida per al càrrec.
7. El Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya escollirà en la mateixa
reunió de revocació la persona que assumirà el càrrec de Secretaria o el càrrec de Portaveu
del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya seguint el mateix
procediment establert en els punts anteriors d’aquest article.
8. El Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya prendrà els acords per
majoria simple dels vots vàlids emesos dels membres assistents. Aquests acords obliguen
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tots els seus membres. En cas d’empat, la Presidència del Grup Parlamentari de Membres
Electes exercirà el vot de qualitat.
9. Els acords, les opinions i les valoracions del Grup Parlamentari de Membres Electes de
Força Catalunya són executives i vinculants des del moment que s’adopten i per a tots els
membres del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya, i tenen rellevància
política.
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10. Cadascun dels membres del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya
podrà exercir la seva llibertat política i el seu dret d’opinió de forma individual, però en tot
moment haurà de manifestar que si ho fa en aquests termes, aquestes opinions i
posicionaments polítics són exclusivament personals i que no necessàriament són
compartits per la resta de membres del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força
Catalunya ni assumits com un posicionament polític del Grup.
11. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya tindrà la llibertat per organitzar-se de la
forma que el grup consideri adient per la bon funcionament del grup institucional, incloses
la definició del pressupost, la contractació de personal de suport, i la contractació de serveis
externs. En tots els casos, Força Catalunya haurà de respectar la seva decisió i autonomia.
12. L’organització del Grup de Membres Electes de Força Catalunya no podrà créixer
orgànicament, ni a nivell formal ni a nivell informal, més enllà dels càrrecs electes que
componen el Grup de Membres Electes de Força Catalunya, els càrrecs de designació directa
i els treballadors adscrits al funcionament institucional del mateix Grup de Membres Electes
de Força Catalunya.
13. Els membres electes i càrrecs públics de la Candidatura hauran d’exercir les seves
responsabilitats amb correcció, transparència, dedicació, austeritat, servei a la ciutadania i
al país, i amb el degut respecte institucional, i treballant amb l’objectiu d’assolir la
independència de Catalunya tan aviat com sigui possible.
14. Els membres electes i càrrecs públics de la Candidatura es constituiran com el grup de
Força Catalunya. Els drets del grup institucional seran atorgats al partit Força Catalunya.

Article 71. Limitació de mandats
1. No hi haurà limitació de mandats per a l’exercici de la representació política de la
Candidatura de Força Catalunya. Els membres electes d’una Candidatura es podran
presentar al procediment següent d’elecció i ordenament dels candidats obert a tota la
ciutadania organitzat per Força Catalunya.
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Article 72. Drets i deures dels membres del Grup de Membres Electes de FC
1. Els drets dels membres del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya
són:
a) Ser respectats en l’exercici de les seves funcions com a membres d’un grup polític nascut
de la Candidatura organitzada per Força Catalunya.
b) Rebre informació de les decisions que els afectin o siguin de la seva competència.
c) Rebre assistència tècnica i suport del grup institucional de membres electes de la
Candidatura per al desenvolupament de la seva activitat.
d) Rebre assessorament jurídic en els problemes derivats de l’exercici del seu càrrec.

Força Catalunya

e) Representar públicament la Candidatura en la institució en què desenvolupi la seva
activitat.
f) Nomenar de forma col·legiada els assessors i treballadors eventuals del Grup Parlamentari
de Membres Electes de Força Catalunya sorgit de la Candidatura. A partir del tercer (3r)
nomenament d’assessors i treballadors eventuals, els membres de la Candidatura que
s’hagin presentat com a independents tindran dret preferent per al nomenament, com a
mínim, d’un assessor o treballador eventual per al suport de la seva responsabilitat
individual i intransferible de càrrec electe.
2. Els deures dels membres del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya
són:
a) Mantenir la lleialtat i el compromís amb el grup institucional de membres electes de la
Candidatura i amb l’objectiu d’assolir la independència de Catalunya tan aviat com sigui
possible per mitjans pacífics i democràtics.
b) Complir les tasques del càrrec i informar periòdicament de la seva actuació al Grup
Parlamentari de Membres Electes i a Força Catalunya. Informar de tota l’acció política i dels
acords presos pel grup institucional al Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya.
c) Presentar les declaracions d’activitats, de béns patrimonials i d’interessos a la institució
de la qual formi part, d’acord amb la legislació vigent, i a Força Catalunya, quan ho
requereixin els òrgans executius de Força Catalunya.
d) Complir la normativa d’incompatibilitats vigent aplicable al seu càrrec si s’escau.
e) Nomenar de forma col·legiada els càrrecs eventuals del grup institucional sorgit de la
Candidatura.
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f) Ser coherents amb els acords i les resolucions que prenguin els grups i òrgans
institucionals de la Candidatura, així com amb els compromisos electorals.
g) Posar el càrrec a disposició dels grups i òrgans institucionals de la Candidatura quan
aquests així ho sol·licitin, i sempre en el supòsit d’abandonar el projecte de la Candidatura, o
en el cas que no es comprometi amb els objectius de la independència de Catalunya, o es
dicti contra aquest càrrec acte resolutori d’apertura de judici oral en delictes relacionats
amb la corrupció, delictes fiscals o de malversació de cabals públics.
h) Regir-se pel codi de funcionament intern de la Candidatura, si aquest ha estat aprovat
pels òrgans institucionals de la Candidatura.
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i) Obrir físicament una Oficina del Diputat del Parlament de Catalunya, a un emplaçament
de la circumscripció per on han estat escollits, amb l’objectiu de rebre i escoltar els
ciutadans que s’hi adrecin i recollir els seus requeriments, opinions, aportacions, necessitats
i sol·licituds. En aquest espai, el diputat o diputada hi haurà de ser present i disponible, com
a mínim, quinze (15) hores a la setmana distribuïdes en, com a mínim, dos (2) dies
laborables.

Article 73. De les llibertats i de les responsabilitats del Grup de Membres Electes
1. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya desenvoluparà la seva acció política
autònomament, i actuarà amb el seu criteri polític a l’hora de prendre decisions polítiques
tant a l’hora d’emetre discursos com de posicionar-se políticament en el Parlament de
Catalunya. No obstant, el grup de membres electes serà solidari amb Força Catalunya, i li
informarà de tots els aspectes i decisions polítiques.
2. La més gran i única responsabilitat, i per tant la dedicació associada, del Grup de
Membres Electes de Força Catalunya és la de dur Catalunya a la independència tan ràpid
com sigui possible. Els judicis, les opinions, les declaracions i les decisions polítiques del
Grup de Membres Electes de Força Catalunya resten totalment sotmeses a aquest objectiu,
tal i com s’explicita en els estatuts de Força Catalunya.

Article 74. Els càrrecs de designació directa
1. Es consideraran càrrecs públics de designació del Grup de Membres Electes de Força
Catalunya les persones proposades pel Grup per ocupar càrrecs públics de designació
directa.
2. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya tindrà la potestat absoluta per a la
designació de tots els càrrecs públics de designació, malgrat estar obligat a escoltar les
propostes i posicionaments de Força Catalunya.

45

FORÇA CATALUNYA

Article 75. L’organització operativa del Grup de Membres Electes
1. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya s’organitzarà amb un funcionament
intern i de gestió adequat per tal que pugui desenvolupar de forma exitosa les seves
estratègies polítiques i de comunicació. En aquest sentit, el Grup de Membres Electes podrà:
a) Elaborar unes instruccions de contractació d’aplicació als contractes destinats a obres i
serveis per al desenvolupament de l’activitat política i parlamentària. A aquestes
instruccions hi tindran accés tots els membres del Grup de Membres Electes, els quals
podran demanar informació al respecte.
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b) Dotar-se, sempre que el pressupost ho permeti, dels recursos humans necessaris per
desenvolupar les estratègies polítiques i de comunicació del Grup de Membres Electes de
Força Catalunya. Les persones contractades es regiran pel Règim General de la Seguretat
Social, l’Estatut dels treballadors i qualsevol altra normativa vigent aplicable. Força
Catalunya podrà nomenar a la persona responsable d'administrar els aspectes legals i
econòmics d’aquests recursos.

Article 76. Els recursos econòmics del Grup de Membres Electes de Força Catalunya
1. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya no podrà tenir patrimoni. Qualsevol
actiu, bé o dret de qualsevol classe adquirit per qualsevol títol legal serà propietat de Força
Catalunya.
2. Força Catalunya serà el titular de tots els recursos econòmics del Grup de Membres
Electes de Força Catalunya. En cas d’establir-se una coalició electoral en la qual Força
Catalunya hi formi part, el repartiment dels recursos econòmics aportats per les
subvencions públiques es determinarà segons allò que s’estableix en les disposicions
addicionals d’aquest reglament.
3. La titularitat dels recursos del Grup de Membres Electes de Força Catalunya per part de
Força Catalunya no li atorgarà el poder de l’ús discrecional dels mateixos. L’ús dels recursos
econòmics generats i obtinguts per dret del Grup de Membres Electes de Força Catalunya
serà acordat solidàriament entre el Grup de Membres Electes i Força Catalunya.
4. Els recursos econòmics i financers del Grup de Membres Electes de Força Catalunya es
canalitzaran a través del partit Força Catalunya i provindran de:
a) Les subvencions públiques corresponents a través del partit Força Catalunya
b) Les aportacions voluntàries i les donacions, les herències o els llegats que rebi.
c) Els rendiments de les activitats econòmiques accessòries sempre que compleixin la
legalitat vigent en matèria de finançament dels partits polítics. Aquestes activitats
(marxandatge) estaran sempre subordinades a les finalitats del Grup de Membres Electes de
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Força Catalunya i els seus rendiments s’hauran de destinar en qualsevol cas i de forma
exclusiva a l’acompliment d’aquestes finalitats.
d) Qualsevol altre ajut econòmic que el Grup de Membres Electes de Força Catalunya pugui
percebre i que compleixi la legalitat vigent en matèria de finançament dels partits polítics.
5. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya tindrà dret a disposar de forma directa i
per dret propi d’una part de les subvencions que rebrà el grup parlamentari de Membres
Electes i que en termes legals pertanyen a Força Catalunya. El percentatge de les
subvencions públiques que rebrà el Grup de Parlamentari Membres Electes serà sempre del
cinquanta (50) per cent de les subvencions públiques corresponents.
6. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya podrà rebre donatius de persones
físiques d’acord amb l’ordenament jurídic actual relatiu al finançament dels partits polítics.
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7. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya no acceptarà cap tipus de donació de
persones o entitats que refusin posar de manifest la seva identitat.
8. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya no es podrà endeutar ni demanar crèdits
financers.

Article 77. La gestió econòmica del Grup de Membres Electes de Força Catalunya
1. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya elaborarà el pressupost anual del Grup, i
presentarà la liquidació de l’exercici i els Comptes Anuals del Grup a Força Catalunya.
2. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya aprovarà, amb el vistiplau de Força
Catalunya, el pressupost anual del Grup, dins els terminis establerts per la llei, i amb
l’objectiu que sigui abans del 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici pressupostari. De
més a més el Grup presentarà la liquidació de l’exercici anterior i els Comptes Anuals abans
del 30 de juny.
3. L’exercici econòmic del Grup de Membres Electes de Força Catalunya seguirà la normativa
vigent per als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. El Grup de Membres Electes
de Força Catalunya portarà una comptabilitat que permeti conèixer la imatge fidel de
l’activitat financera desenvolupada en l’exercici econòmic. Els llibres de comptabilitat i els
Comptes Anuals estaran constituïts pel que disposi la legislació vigent.
4. La comptabilitat del Grup de Membres Electes de Força Catalunya es portarà d’acord amb
la normativa que li sigui d’aplicació i, en especial, d’acord amb el Pla de Comptabilitat
adaptat als partits polítics.
5. El Grup de Membres Electes de Força Catalunya elaborarà un sistema de control intern
per garantir l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels
quals se'n derivin drets i obligacions de contingut econòmic.
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Article 78. La Tresoreria del Grup de Membres Electes de Força Catalunya
1. El Tresorer del Grup de Membres Electes de Força Catalunya serà una persona designada
pel Comitè Executiu de Força Catalunya. El Tresorer del Grup de Membres Electes de Força
Catalunya podrà ser el Tresorer de Força Catalunya. En cas d’establir-se una coalició
electoral en la qual Força Catalunya hi formi part, el Tresorer del Grup de Membres Electes
serà designat única i exclusivament per mateix Grup de Membres Electes.
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2. El Tresorer del Grup de Membres Electes de Força Catalunya té com a funció custodiar i
supervisar els recursos del Grup de Membres Electes de Força Catalunya.
3. El Tresorer del Grup de Membres Electes de Força Catalunya ajudarà a elaborar el
pressupost, el balanç i la liquidació de comptes del Grup de Membres Electes de Força
Catalunya, a portar un llibre de caixa i altres documents de tresoreria, a supervisar tota
l’activitat econòmica del Grup de Membres Electes de Força Catalunya, i materialitzar si
escau el dipòsit dels ingressos en els comptes o llibretes oberts en establiments de crèdit o
d’estalvi. Així mateix, li correspondrà examinar i aprovar en termes de legalitat les factures i
rebuts que es presentin per part del Grup de Membres Electes de Força Catalunya per ser
pagats, i signar i lliurar rebuts relatius a quantitats percebudes pel Grup de Membres Electes
de Força Catalunya.
4. En les seves tasques de gestió del Grup de Membres Electes de Força Catalunya, i amb el
vistiplau de Força Catalunya, el Tresorer del Grup de Membres Electes de Força Catalunya es
podrà recolzar en persones que acreditin coneixements i/o experiència professional en
l’àmbit econòmic i de gestió financera.
5. El Tresorer del Grup de Membres Electes de Força Catalunya respondrà de la regularitat
comptable de l’activitat parlamentària i de política general reflectida en els comptes del
Grup de Membres Electes de Força Catalunya i podrà impartir instruccions específiques i
criteris d’actuació al Grup de Membres Electes de Força Catalunya.

Capítol XIX. La relació del Grup de Membres Electes amb Força Catalunya

Article 79. La relació orgànica, legal i política
1. Si la candidatura aconsegueix representació, la relació del Grup de Membres Electes de
Força Catalunya amb Força Catalunya serà, d’una banda, orgànica i legal i, de l’altra, política.
2. A nivell orgànic i legal, Força Catalunya serà el propietari dels drets electorals i financers
del Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya. Força Catalunya serà el
partit del grup parlamentari del Grup de Membres Electes de Força Catalunya. En cas
d’establir-se una coalició electoral en la qual Força Catalunya hi formi part, els drets
electorals i la relació orgànica i legal serà establerta amb l’òrgan legal de la coalició, i segons
allò que s’estableix en les disposicions addicionals d’aquest reglament.
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3. A nivell polític, Força Catalunya tindrà el dret i la potestat de fiscalitzar el Grup de
Membres Electes de Força Catalunya, i cadascun dels seus membres de forma individual, en
relació als compromisos establerts en el programa electoral de la Candidatura i en relació a
l’assoliment de la independència de Catalunya per vies democràtiques i pacífiques. Amb
aquesta finalitat, Força Catalunya emetrà informes oficials periòdics (com a mínim un
informe semestral o per cada període de sessions) des de inici de la legislatura i, de l’altra,
d’emetre opinions polítiques i posicionaments polítics, de suport o rebuig polític.
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4. Força Catalunya podrà retirar eventualment el suport polític i orgànic (legal, logístic,
material i humà) al Grup de Membres Electes de Força Catalunya, o a algun dels seus
membres, si valora que hi ha incompliment per part d’aquest grup, o d’algun dels seus
membres, dels compromisos establerts en aquest reglament, especialment allò que es diu
en l’Article 45 i en l’Article 65 d’aquest reglament, d’una banda, i al fet de lluitar
políticament, pacíficament i democràtica per la independència de la nació catalana i per la
creació d’un Estat lliure i independent per a Catalunya, de l’altra. Els termes del
procediment d’aquesta decisió restarà en mans dels òrgans executius de Força Catalunya.

Article 80. Els compromisos de Força Catalunya.
1. Força Catalunya donarà suport polític del Grup Parlamentari de Membres Electes de
Força Catalunya del Parlament de Catalunya durant tota la legislatura del Parlament català, i
fins al moment de la convocatòria d’eleccions legislatives, en el benentès que Força
Catalunya no tindrà poder efectiu real sobre el grup de membres electes per forçar-los
directament a una acció política determinada.
2. Força Catalunya donarà suport tècnic, econòmic, logístic, legal, institucional, i
d’assessorament polític al Grup Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya del
Parlament de Catalunya durant tota la legislatura del Parlament català, i en el benentès que
Força Catalunya tindrà poder efectiu real sobre del Grup Parlamentari de Membres Electes
de Força Catalunya, però respectarà la llibertat d’acció política del Grup legítimament
atorgada pel suport popular a la Candidatura derivat del mateix procediment d’elecció i
ordenament dels candidats.
3. Força Catalunya donarà suport de capital humà de base i de voluntariat al Grup
Parlamentari de Membres Electes de Força Catalunya en els mateixos termes d’organització
i estructura que haurà donat al projecte de la Candidatura. Tot el capital humà de base i de
voluntariat estarà exclusivament organitzat dins de Força Catalunya.

Article 81. El cos d’electors dins de Força Catalunya.
1 El cos d’electors que ha participat en l’elecció i ordenament dels candidats i candidates a
les llistes de la candidatura de Força Catalunya tindrà el dret i la potestat de fiscalitzar el
Grup de Membres Electes de Força Catalunya, i cadascun dels seus membres de forma
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individual, en relació als compromisos establerts en el programa electoral de la Candidatura
i en relació a l’assoliment de la independència de Catalunya per vies democràtiques i
pacífiques.
2. Força Catalunya podrà habilitar els mitjans humans, tècnics, i logístics per tal que el cos
d’electors pugui emetre opinions i posicionaments polítics de forma col·lectiva (enquestes)
en relació a l’acció política del Grup de Membres Electes de Força Catalunya, i que aquestes
opinions i posicionaments polítics puguin arribar a la societat catalana de forma clara i
directa.

Disposicions addicionals

Força Catalunya

Disposició addicional primera
1. Força Catalunya podrà, eventualment, formar part d’una coalició de partits que es
presentin conjuntament en una sola candidatura a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Els possibles acords per a una candidatura conjunta de Força Catalunya amb altres partits
polítics estan regulats en les disposicions addicionals d’aquest Reglament i en els seus
annexos.
2. Tots els acords que pugui arribar Força Catalunya amb altres partits per formar una
coalició per concórrer amb una única candidatura independentista al Parlament de
Catalunya seran fets públics i publicats als webs de tots els partits de la coalició.
3. La primera condició que Força Catalunya proposa és que tots els partits que conflueixin
en aquesta candidatura es declarin independentistes, i que afirmin que la sobirania del
poble de Catalunya és única i s’expressa i pren forma política en el seu parlament nacional.
4. La segona condició que Força Catalunya proposa és que la construcció definitiva de la
possible candidatura de coalició ha d’establir-se a partir i ser resultat de dues fases. La
primera fase consisteix en un acord per a la construcció de les llistes de la candidatura
segons allò que disposa aquest reglament i les seves disposicions addicionals segona,
tercera i quarta. La segona fase consisteix en l’establiment d’un eventual acord formal de
coalició electoral, i dels drets i de les obligacions que se’n derivin, segons allò que
estableixen els articles d’aquest reglament i les seves disposicions addicionals cinquena,
sisena i setena.

Disposició addicional segona
1. La tercera condició que Força Catalunya proposa és que l’elecció dels candidats i les
candidates i el seu ordenament a les llistes de la candidatura ha de ser establert per un
procés de primàries obert a tota la ciutadania, en una única votació per a cada
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circumscripció electoral, i sense cap procés paral·lel per a l’elecció d’un candidat o candidata
a la presidència de la Generalitat.
2. El procediment de les eleccions primàries haurà d’establir, d’acord amb els principis del
punt anterior, uns protocols de funcionament en els mateixos termes que els exposats en
els articles dels capítols que van del II al X d’aquest Reglament.

Força Catalunya

3. La quarta condició que Força Catalunya proposa és que els candidats que es presentin en
les eleccions primàries organitzades a través de l’acord de desenvolupament de la fase 1
definida en el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest reglament, on Força
Catalunya hi participa, hauran d’exposar la seva condició partidista en el seu formulari de
candidat o candidata. Així, la persona candidata haurà d’explicitar si es presenta per un
partit i quin és aquest partit, o si es presenta com a candidat independent.
4. La cinquena condició que Força Catalunya proposa és que, en les eleccions primàries
organitzades a través de l’acord de desenvolupament de la fase 1 definida en el punt 4 de la
disposició addicional primera d’aquest reglament, on Força Catalunya hi participa, els
candidats que es presentin han de presentar-se únicament i exclusiva en candidatures
individuals per cada persona que hi vulgui concórrer. No es podran presentar candidatures
de grup, ni candidatures de llistes, ni candidatures de partits, ni candidatures individuals
organitzades o coordinades amb altres candidats o candidates sota cap fórmula
programàtica o de campanya conjunta.

Disposició addicional tercera
1. La sisena condició que Força Catalunya proposa és que serà definida una Comissió
Organitzadora i una Sindicatura Electoral del procediment de les eleccions primàries amb
persones independents dels partits polítics que participen en l’acord de desenvolupament
de la fase 1 definida en el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest reglament, i en
els mateixos termes de funcionament intern i relació amb el procediment de les eleccions
primàries que els exposats en els articles dels capítols III i IV d’aquest Reglament.
2. S’elimina la condició particular del punt 2 de l’article 7 d’aquest reglament relatiu a la
condició necessària de ser membres del Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya per
formar part de la Comissió Organitzadora.
3. S’elimina la condició particular del punt 2 de l’article 10 d’aquest reglament relatiu a la
condició necessària que la composició de la Sindicatura Electoral i de Garanties sigui
proposada pel Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya.
4. La composició de la Comissió Organitzadora i de la Sindicatura Electoral i de Garanties
que esdevingui de l’acord de desenvolupament de la fase 1 definida en el punt 4 de la
disposició addicional primera d’aquest reglament haurà de ser acordada pels partits de la
coalició, i haurà de ser presentada públicament abans de signar aquest acord.
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Disposició addicional quarta
1. La setena condició que Força Catalunya proposa és que el sistema de votació sigui només
a través d’un aplicatiu telemàtic informàtic.

Força Catalunya

2. La vuitena condició que Força Catalunya proposa és que la base de dades del cos
d’electors que ha de votar les llistes de la candidatura i dels candidats no serà propietat de
cap partit polític que forma part de l’acord de desenvolupament de la fase 1 definida en el
punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest reglament; i que aquesta base de dades
estarà gestionada per una persona jurídica independent i autònoma dels partits polítics que
formin part d’aquest acord. Aquesta condició de l’acord pot quedar legalment establerta a
través d’un document notarial entre tots els partits i la persona jurídica, i abans de signar
l’acord de desenvolupament de la fase 1 definida en el punt 4 de la disposició addicional
primera d’aquest reglament.
3. Durant el procés de les eleccions primàries, tots els partits polítics tindran accés a través
de la persona jurídica a la base de dades dels cens d’electors que ha de votar les llistes de la
candidatura i dels candidats, per fer campanyes de comunicació, enviament d’emails i
informació particular. Aquest accés podrà ser a través d’un codi d’accés a la plataforma
informàtica on estigui situada la base del cens d’electors i dels candidats.
4. Els partits polítics que formin part de l’acord de desenvolupament de la fase 1 definida en
el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest reglament podran adreçar-se a la
Sindicatura Electoral i a la Comissió Organitzadora si creuen que els seus drets d’accés a la
base de dades dels cens d’electors que ha de votar les llistes de la candidatura i dels
candidats han estat vulnerats. L’autoritat màxima en els afers dels drets d’accés a les bases
de dades és la Sindicatura Electoral. La resolució de la demanda per part de la Sindicatura
Electoral no podrà ser superior a dos dies hàbils.
5. Un cop hagi finalitzada la fase 1 definida en el punt 4 de la disposició addicional primera
d’aquest reglament, del procés d’elecció dels candidats i les candidates i el seu ordenament
a les llistes de la candidatura, tots els partits polítics tindran dret a que se’ls lliuri una còpia
completa de la base de dades dels cens d’electors que ha de votar les llistes de la
candidatura i dels candidats. Aquest dret pot quedar legalment establert a través d’un
document notarial i abans de signar l’acord de desenvolupament de la fase 1 definida en el
punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest reglament.
6. Tota l’estructura legal de protecció de dades que sigui exigida per a la realització de les
eleccions primàries serà mostrada al web on s’hagi disposat l’aplicatiu informàtic del cens
d’electors que ha de votar les llistes de la candidatura i dels candidats.
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Disposició addicional cinquena
1. La novena condició que Força Catalunya proposa és que la candidatura que surti de
l’acord de desenvolupament de la fase 1 definida en el punt 4 de la disposició addicional
primera d’aquest reglament s’haurà d’establir amb un sistema explícit d’exercici de
responsabilitats i de gestió del poder intern on els candidats amb més suport constitueixin
una executiva amb plens poders sobre l’acció política, els mitjans a disposició i els recursos
financers de la candidatura.

Força Catalunya

2. El procediment de funcionament de la candidatura que surti de l’acord de
desenvolupament de la fase 1 definida en el punt 4 de la disposició addicional primera
d’aquest reglament, i d’acord amb els principis del punt anterior, seguirà els mateixos
protocols de funcionament que els dels articles dels capítols que van del XII al XVI d’aquest
Reglament. Més específicament, es constituirà una Executiva de la Candidatura que serà
sobirana i tindrà plens poders sobre tota la candidatura, i ho serà de la mateixa manera que
allò que estableixen els articles 54 al 62 d’aquest reglament.

Disposició addicional sisena
1. La desena condició que Força Catalunya proposa és que l’instrument legal per concórrer a
les eleccions al Parlament de Catalunya, amb les condicions de les disposicions addicionals
d’aquest Reglament, serà decidit per l’Executiva de la Candidatura que resulti del
desenvolupament de la fase 1 definida en el punt 4 de la disposició addicional primera
d’aquest reglament. L’Executiva de la Candidatura podrà definir si concorre a les eleccions
amb un sol partit o amb un coalició de partits dels que han participat en el
desenvolupament de la fase 1 definida en el punt 4 de la disposició addicional primera
d’aquest reglament. En relació a això, aquesta disposició addicional substitueix el capítol XI,
relatiu al partit de la candidatura, d’aquest Reglament.
2. Els drets electorals del Grup de Membres Electes sorgit de la candidatura electoral seran
establerts pel mateix Grup de Membres Electes que resulti del desenvolupament de la fase
1 i de la fase 2 definides en el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest reglament.
3. En el cas que l’Executiva de la Candidatura estableixi que el seu instrument legal serà una
coalició de partits, el percentatge de repartiment de drets electorals derivats del Grup de
Membres Electes serà equitatiu entre tots els partits polítics de la coalició d’acord amb allò
que s’estableix en l’ANNEX 1 d’aquest Reglament. Aquest repartiment de drets pot quedar
legalment establert a través d’un document notarial, i abans de signar l’acord de coalició.
3. En el cas que l’Executiva de la Candidatura estableixi que el seu instrument legal serà una
coalició de partits, la representació legal de la coalició durant el període electoral recaurà en
la mateixa coalició a través de document legal. La coalició donarà cobertura legal a la
candidatura sorgida del desenvolupament de la fase 1 i de la fase 2 definides en el punt 4 de
la disposició addicional primera d’aquest reglament.
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4. En aquest reglament, l’eventual coalició de partits que doni cos legal a la candidatura
sorgida d’un procediment de primàries serà referit indistintament com “la candidatura de
coalició”, “la coalició de partits” o “la coalició”.
5. El representant legal i el tresorer de la coalició seran nomenats per l’Executiva de la
candidatura.

Força Catalunya

6. La Candidatura no podrà demanar a Força Catalunya ni a cap partit polític que participi en
la fase 1 i en la fase 2 definides en el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest
reglament que s’endeutin ni de forma directa ni de forma indirecta amb cap instrument
financer o jurídic, i tant l’Executiva de la Candidatura com tots els partits que participin en la
fase 1 i en la fase 2 definides en el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest
reglament hauran de garantir que sigui d’aquesta manera. Ni la candidatura ni l’instrument
legal de la coalició, si és el cas, no es podran endeutar amb cap entitat financera ni amb cap
creditor privat. Tot els ingressos de la candidatura seran donatius, que seran lliurats
directament a la candidatura. En tots els casos, caldrà documentar l’origen dels donatius i el
receptor legal, sigui la candidatura de coalició o un partit individual.

Disposició addicional setena
1. L’onzena condició que Força Catalunya proposa és que el Grup Parlamentari de Membres
Electes al parlament de Catalunya sorgit del desenvolupament de la fase 1 i de la fase 2
definides en el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest reglament, provinent
d’una coalició electoral o d’un únic partit, gaudirà d’independència de criteri i de mitjans per
desenvolupar la seva tasca alhora que restarà sotmès a l’avaluació permanent en forma
d’opinió pública exercida pels actors de la coalició o del partit, i per l’espai polític i social
creat al voltant.
2. El Grup de Membres Electes al parlament de Catalunya sorgit del desenvolupament de la
fase 1 i de la fase 2 definides en el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest
reglament, provinent d’una coalició electoral o d’un únic partit, tindrà dret a disposar de
forma directa i per dret propi d’una part de les subvencions que rebi el Grup Parlamentari
de Membres Electes. El percentatge serà sempre del cinquanta (50) per cent de les
subvencions públiques corresponents. Aquest percentatge és el mateix que estableix el punt
5 de l’article 76 d’aquest Reglament.
3. L’altre percentatge del cinquanta (50) per cent de les subvencions públiques que rebi el
Grup de Membres Electes estarà a disposició dels partits que l’Executiva de la Candidatura
haurà establert com a participants de l’instrument legal de la candidatura. El repartiment
d’aquesta part de la subvenció s’haurà d’establir amb un sistema explícit que inclourà un
percentatge mínim i igual per a cada partit, si és el cas, i diferents percentatges calculats a
partir de les posicions dels candidats i de les candidates a la llistes que hagin concorregut en
nom del partit corresponent dins la candidatura de coalició, si és el cas.
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4. Els percentatges dels ingressos oficials del cinquanta (50) per cent de les subvencions que
puguin rebre els partits que l’Executiva de la Candidatura haurà establert com a participants
de l’instrument legal de la candidatura estan establerts en l’ANNEX 1 d’aquest Reglament.

Força Catalunya

5. La dotzena condició que Força Catalunya proposa és que tots els ingressos que la
candidatura hagi obtingut de qualsevol dels partits polítics que han format part de l’acord
de desenvolupament de les fases 1 ó 2 ó d’ambdues, definides en el punt 4 de la disposició
addicional primera d’aquest reglament, per a la realització de les eleccions primàries i per a
les precampanya i campanya electorals, seran retornats a aquests partits de forma
prioritària i en ordre primer respecte de la resta de compromisos financers, encara que
aquests partits no hagin format part de l’instrument legal per a concórrer a les eleccions.
Aquesta devolució és prioritària sobre la resta de devolucions que puguin esdevenir-se
relatives a la candidatura que resulti del desenvolupament de la fase 1 i de la fase 2
definides en el punt 4 de la disposició addicional primera d’aquest reglament. Aquests
ingressos rebuts com a retorn pel suport a la candidatura seran restats a la quantitat del
cinquanta (50) per cent de les subvencions públiques que pertoca als partits polítics de la
coalició establerta per l’Executiva de la Candidatura abans del repartiment cap a ells
establert en aquesta disposició.
6. Si la quantitat per retornar als partits polítics que han format part de l’acord de
desenvolupament de les fases 1 ó 2 ó d’ambdues, definides en el punt 4 de la disposició
addicional primera d’aquest reglament, supera l’import del percentatge del cinquanta (50)
per cent de les subvencions públiques corresponent als partits de l’instrument legal
construït per a concórrer a les eleccions, es farà servir part del percentatge de les
subvencions públiques que pertoca als Membres Electes de la Candidatura fins a un màxim
del vint (20) per cent de totes les subvencions obtingudes. Així, el Grup de Membres Electes
de la Candidatura tindran, en tots els casos, com a mínim el trenta (30) per cent dels
ingressos de les subvencions públiques obtingudes.

Disposicions finals

Disposició final primera
Aquest Reglament regirà per defecte el funcionament ordinari del procediment d’elecció
dels candidats i candidates organitzat per Força Catalunya, de les candidatures sorgides
d’aquest mateix procediment, i del grup d’electes que hagin obtingut representació
institucional. Aquest Reglament entrarà en vigor tan bon punt sigui aprovat pel Comitè
Executiu Nacional de Força Catalunya.
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Disposició final segona
Qualsevol modificació del Capítol XIV del funcionament intern de l’Executiva de la
Candidatura, en unes eleccions particulars, haurà de ser aprovada per unanimitat dels seus
membres i comunicada al Comitè Executiu Nacional de Força Catalunya.

Disposició final tercera

Força Catalunya

En relació als capítols del procediment d’elecció dels candidats i candidates, la interpretació
d’aquest Reglament i la definició dels buits interpretatius serà responsabilitat de la Comissió
Organitzadora, amb la validació de la Sindicatura Electoral en relació amb el mateix
procediment.
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ANNEX 1. Taula de percentatges de repartiment de les subvencions públiques als partits
de la coalició electoral on concorre Força Catalunya.

Taula 1. Percentatges de repartiment de les subvencions públiques cap els partits
en el cas que la coalició estigui formada per n partits.
El Grup de Membres Electes de la coalició és receptora del cinquanta (50) per cent de les subvencions públiques.

Concepte del percentatge

Valor

Número de partits n de la coalició

n=2

n=3

n≥4

Percentatge fix per al partit, sense
condicions.

10.0 (%)

7.0 (%)

5.0 (%)

Força Catalunya

Prioritat descendent del retorn en ordenament a la taula

Percentatge fix per cada candidat de
partit situat en els deu (10) primers llocs
de la llista per a cadascuna de les quatre
llistes de la candidatura.

0.75 (%)
per cada diputat

Percentatge fix per cada candidat de
partit situat entre l’onzè (11è) i vintè (20è)
lloc de la llista per a cadascuna de les
quatre llistes de la candidatura, un cop
s’hagin esgotat els percentatges de les
primeres posicions.

0.75 (%)
per cada diputat

Percentatge fix per cada candidat de
partit situat entre el vint-i-unè (21è) i el
vuitanta-cinquè (85è) lloc de la llista per
Barcelona, un cop s’hagin esgotat els
percentatges de les primeres i segones
posicions.

0.75 (%)
per cada diputat

Si encara resta part de la subvenció que no ha estat repartida a les anteriors partides, es
farà un repartiment equitatiu d’aquesta resta entre els partits de la coalició.
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