
 
PROPOSTA D'ELECCIONS PRIMÀRIES EN COMPROMÍS  

PER A LA CIUTAT DE VALÈNCIA  
(aprovada per la Comissió Executiva de 12-11-2014)  

 
1.- CALENDARI  
- 1 de desembre: Apertura cens. 
- 10 de gener: S'obre el període de presentació de candidatures 
- 17 de gener: Finalitza la presentació de candidatures. S’obre el període de 

presentació d’avals. 
- 24 de gener: Proclamació dels candidats 
-  1 de febrer: Tancament del cens 
- 7 de febrer: Eleccions Primàries (aquesta data podria ser modificada per a fer-la 

coincidir, sense massa variacions en la data, amb l'elecció a nivell autonòmic) 
 

2.- MÈTODE D'ELECCIÓ 
Es proposa el següent mètode d'elecció que va ser presentat a la Comissió Executiva 

amb el consens de tots els partits i sectors de Compromís. 
A nivell municipal, es disposarà de dues urnes, una per a la capçalera de llista i una 

altra per a escollir la resta de candidatura fins al lloc número quinze 
 
2.1.- Elecció de la capçalera de llista de Compromís per València (número un de la 

llista) 
Cada elector/a prèviament censat podrà votar una persona entre les presentades a tal 

efecte com a candidats.  
Eixirà escollida la persona que més vots obtinga. 
 
2.2.- Elecció de la resta de la llista municipal de Compromís (dels llocs dos al quinze) 
Cada persona prèviament censada podrà escollir als candidats que preferisca entre 

les persones que s'hagen presentat a l'efecte. 
S'assignarà a cada persona escollida el valor de 1/n, sent n el lloc en què cada votant 

col·loque a la persona preferida en la seua papereta de vot. 
Es votaran un màxim de deu persones en cada llista adequadament ordenades. 
L'ordenació de la llista resultant es realitzarà segons els criteris següents: 
1. S'ordenarà inicialment a les persones votades sumant tots els valors assignats 

en cada vot que haja percebut. 
2. Per a l'ordenació definitiva es corregirà aquesta ordenació inicial amb els criteris 

de garantia  a la pluralitat i de paritat. 
• Es reserven els llocs dos, quatre i sis (en la llista definitiva seran els tres, cinc i 

set) per a garantir la pluralitat. Aquesta llocs seran ocupats, si fos necessari, per 
la persona dels distints partits (BNV, Iniciativa, Verds) o Gent de Compromís que 
encara no estan representats i que es troben millor col·locats en els llocs 
posteriors. És a dir, respectant al màxim el resultat de la votació i sense 
prelació. 

• L'elecció d'un candidat o candidata en els llocs d'eixida lliure (1, 2, 4 i 6) 
compten per a la pluralitat. És a dir, si per exemple, el candidat triat al número 2 
és dels Verds,  ja no tenen dret al lloc de reserva de pluralitat. 

• Per a garantir l'equilibri de sexes es garantirà paritat en la llista mitjançant 
control en tots els números pars de la llista. Així en els dos primers ha d'haver 
un xic i una xica. En els quatre primers dos xics i dos xiques i així 
successivament. Si aquesta condició no es compleix ascendirà fins al lloc 
necessari la persona de sexe contrari millor ubicada en l'ordenació inicial. 

• En qualsevol cas, les dos primeres persones que hagen estat triades en la llista 
provisional hauran d'estar entre els cinc primers llocs de la llista. 



 
2.3.- Llista definitiva.- La llista definitiva estarà formada per la persona escollida per a 

la capçalera seguida de la resta de persones ordenades segons el criteri anterior que 
ocuparan els llocs des del dos fins al quinze. La resta de persones a incloure en la llista 
electoral, incloent els suplents, serà confeccionada per la Comissió Executiva seguint sempre 
els criteris de paritat indicats en l'apartat anterior. 

 
3.- FORMA DE VOTACIÓ 
Es realitzarà la votació en urnes presencials o mitjançant Internet. 
Es recomana vivament  que les votacions es realitzen respectant el principi de paritat.  
 
4.- INSCRIPCIÓ EN EL CENS 
Poden participar en les primàries de Compromís per València totes les persones que 

estan empadronades en el municipi. 
Formen part del cens electoral de primàries tots les persones afiliades i les 

simpatitzants de Compromís per València. 
Qualsevol persona que ho desitge i compartisca els plantejaments generals de 

Compromís, podrà inscriure's en el cens per a participar en les eleccions primàries de 
Compromís per València per a confeccionar la seua llista municipal. 

Aquest cens servirà també per a participar en les primàries de Compromís per a les 
eleccions autonòmiques. 

 
 
5.- AVALS NECESSARIS PER A PRESENTAR-SE A CANDIDAT/ A 

- Per a què una persona puga presentar la seua candidatura a l’alcaldia necessita estar 
avalada pel 5% del cens local de persones afiliades a Compromís per València  

- Per a què una persona puga presentar la seua candidatura a la Llista local necessita estar 
avalada pel 2% cens local de persones afiliades a Compromís per València  

- Cada persona afiliada a Compromís per València podrà avalar una candidatura a l’alcaldia i 
fins a un màxim de tres candidatures a la llista municipal. 

 

  6.- MECANISME INTERN D’APROVACIÓ DE LES NORMES  

1. Dimecres 12 de novembre Executiva aprovació proposta inicial 

2. Del 13 al 23 de novembre Debat en partits  

3. Dilluns 24 de novembre  Executiva aprova proposta a l’assemblea 

4. ................ de novembre  Assemblea, aprovació, si s’escau, Normes de 
Primàries                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


