Reglament per a l’elecció del/la cap de llista del PSC a les eleccions al
Parlament Europeu

1. D’acord amb les resolucions aprovades pel 12è Congrés del PSC, el Cap de llista
a les eleccions al Parlament Europeu s’haurà d’elegir mitjançant un procés de
primàries en el qual podran participar els afiliats (militants i simpatitzants) del
Partit. El calendari d’aquest procés el fixarà la Comissió Executiva del Partit.
2. Per a la resta de la candidatura, s’aplicarà allò indicat al Capítol VI (Dels/De les
candidats/Candidates a Diputats/Diputades al Parlament Europeu) del
Reglament d’elecció de càrrecs públics. Els candidats/es que hagin participat a
les primàries d’elecció de cap de llista, no hagin estat escollits/des i vulguin
concórrer a formar part de la candidatura, restaran també subjectes a l’aplicació
del capítol VI del Reglament, amb els mateixos drets que la resta
d’afiliats/afiliades.

Electors i Electores
3. Podran participar com a electors i electores per elegir el Cap de llista a les
eleccions europees els afiliats i afiliades del PSC (militants i simpatitzants) que
estiguin al cens del Partit el dia de la convocatòria de l’elecció.
Autoritat Electoral
4. La Mesa del Consell Nacional exercirà com a Autoritat Electoral, aplicant el
present Reglament, interpretant-lo i desenvolupant-lo a pròpia iniciativa o a
petició dels òrgans del partit i dels candidats i candidates que concorrin al
procés d’eleccions
5. L’Autoritat Electoral, a través de la Secretaria d’Organització i de les executives
de federació proporcionarà la infraestructura per a la campanya i la votació.
Serà la màxima responsable del dispositiu electoral que ha de permetre el
desenvolupament de l’ elecció del Cap de llista de les eleccions europees,
endegant accions per promoure la màxima participació dels afiliats (militants i
simpatitzants) amb total garantia de neutralitat i transparència.
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Candidats i candidates
6. Podran participar com a candidats o candidates en el procés de primàries per
elegir el cap de llista de les eleccions europees aquelles persones que
obtinguin l’aval d’ almenys el 15% dels membres del Consell Nacional del PSC
(amb un màxim del 20% d’avals) o d’ almenys el 10% dels militants del partit
(amb un màxim del 15% d’avals). No serà possible avalar més d’un candidat
o candidata. La Secretaria d’Organització i les executives de federació
facilitaran la informació necessària per a la recollida d’avals
7. Els avals s’hauran d’acreditar davant l’Autoritat Electoral, que un cop
comprovada la seva validesa, proclamarà els candidats i candidates.
8. Els candidats que ostentin responsabilitats orgàniques en el partit, quedaran
suspesos de les seves funcions fins a la celebració de les eleccions primàries.
9. Si finalitzat el període de presentació de candidatures, existís només un
candidat o candidata es convocarà el Consell Nacional per procedir a la seva
votació, que serà secreta.

Campanya
10. Els candidats i candidates rebran un suport equitatiu per part de l’estructura
central del partit i de les federacions, que els hi facilitaran mecanismes per fer
arribar la seva proposta als militants i simpatitzants del PSC.
11. Els candidats i les candidates hauran de mantenir en les seves activitats de
campanya un comportament adequat amb els principis que inspiren el Partit i
mantenir en tot moment el respecte als afiliats, així com als altres candidats i
candidates.
Votació
12. La votació serà presencial i els afiliats s’hauran d’identificar amb l’original del
Document Nacional d’Identitat (DNI), el Permís de Residència (NIE) o el
Passaport.
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13. Les federacions, escoltades les agrupacions, acordaran on podran exercir el
dret a votar els afiliats i afiliades, que podrà ser a la seu de l’agrupació, en un
espai públic del municipi, o a la seu de l’agrupació o a l’espai públic d’un
municipi proper. La distribució final de Meses Electorals es comunicarà a
l’Autoritat Electoral. En tot cas, el Partit proporcionarà als afiliats i afiliades la
informació precisa del lloc on li correspondrà votar.
14. A cada un dels Locals de Votació hi haurà una Mesa Electoral que serà elegida
per l’assemblea de l’Agrupació i que estarà formada per un president i dos
vocals. També s’elegiran tres suplents. Per facilitar la votació, les agrupacions
podran constituir més d’una Mesa. La composició de les meses electorals es
comunicaran a l’Autoritat Electoral i els candidats i les candidates podran
nomenar interventors. La votació es produirà en dues urnes diferenciades, una
per als militants i l’altra per als simpatitzants i es garantirà el secret del vot i la
màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació. El recompte serà
públic i a continuació es procedirà a l’elaboració de l’acta de l’escrutini, que
serà degudament tramesa a l’Autoritat Electoral. L’elecció serà a una volta.
Proclamació i ratificació
15. L’Autoritat Electoral, en sessió convocada a tal efecte, realitzarà l’escrutini de
les actes i proclamarà el resultat, del qual en donarà compte a la Comissió
Executiva, a la Comissió Electoral i al Consell Nacional del Partit. El resultat
serà vinculant i el candidat o la candidata serà proclamat pel Consell Nacional
del Partit, en sessió convocada a tal efecte. Si hi hagués hagut algun recurs
contra l’escrutini realitzat per l’Autoritat Electoral, li correspondria al Consell
Nacional la seva resolució, que tindria caràcter definitiu.
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