
REGULAMENTO PARA A ELECCIÓN DA COORDINADORA E COMISIÓN DE GARANTÍAS 

DE COMPOSTELA ABERTA 

 

Artigo 1. OBXECTO 

1.1. Este Regulamento ten por obxectivo establecer as normas para o procesa nas eleccións á Coordinadora e a Comisión 

de Mediación e Garantías de Compostela Aberta do 2019. 

 

Artigo 2. ELECTORADO 

2.1 Poderán votar nas eleccións de Compostela Aberta todas as persoas maiores de 18 anos no momento da votación, e 

que estean inscritas conforme aso estatutos vixentes no ano 2019. 

2.2. O censo pecharase o 26 de Novembro de 2019 ás 23:59 . 

 

Artigo 3. ELIXIBLES 

3.1 Calquera persoa que cumpra os requisitos recollidos no artigo 2.1 no momento do peche da presentación de 

candidaturas. 

3.2. Quedan excluídas as persoas membros do grupo municipal ao ter reservados 5 postos diferenciados na Coordinadora 

segundo os Estatutos. 

 

Artigo 4. PRESENTACIÓN CANDIDATURA 

4.1 Deberán de presentarse individualmente mediante o envío dun correo electrónico a: 

organizacion@compostelaaberta.org indicando se se presentan á Coordinadora ou á Comisión de Mediación e Garantías, 

indicando un correo electrónico e un teléfono de contacto. No correo deberá incluírse unha foto dixitalizada, xunto cunha 

breve descrición do seu perfil (cun máximo de 500 caracteres), que se empregaran na divulgación das candidaturas. 

4.2. Para a elección da Coordinadora poderanse presentar varias persoas conxuntamente baixo un lema ou 

denominación. As persoas que decidan presentar candidatura conxunta poderán presentar un documento político, que 

será enviado ao censo de CA. No caso da Comisión de Mediación e Garantías as candidaturas serán individuais. 

 

Artigo 5. COMISIÓN ELECTORAL 

5.1. A dirección do proceso electoral e todas as cuestións relacionadas con el correspóndelle á Asemblea de Compostela 

Aberta, que delegará o seu desenvolvemento nunha Comisión Electoral creada especificamente para este cometido. 

5.2. A Comisión Electoral estará composta por 5 persoas, cun máximo de 3 persoas dun dos xéneros. En caso de haber 

máis de 5 persoas candidatas, votarase a man alzada a cada una delas para así, respectando a paridade indicada 

anteriormente,  escoller as 5 con maior número de apoios 

5.3 Funcións da Comisión Electoral 

mailto:organizacion@compostelaaberta.org


a) Velar polo cumprimento do calendario electoral e das normas presentes neste Regulamento e nos Estatutos 

b) Garantir a todas as persoas aspirantes un acceso equitativo ás posibilidades de divulgación das candidaturas polos 

medios que se decidan. 

c) Interpretar este regulamento en relación as posibles queixas, denuncias e irregularidades que se poidan dar 

durante o proceso de primarias, así como resolver aquelas cuestións que non estiveran contempladas no presente 

Regulamento e nos Estatutos. 

d) Realizar o reconto e facer públicos os seus resultados. 

5.4. A Comisión Electoral aprobará as normas para regular o funcionamento das mesas. 

 

Artigo 6. CALENDARIO 

6.1. Proceso electoral de elección da Coordinadora e a Comisión de Mediación e Garantías. 

Martes 26 de Novembro ás 23:59  Peche do censo para participar nas eleccións. 

Mércores 27 de Novembro a martes 3 de Decembro ás 23:59  Presentación das persoas candidatas e listas (se as 

houbera) 

Mércores 4 de Decembro  Publicación provisional das candidaturas e listas (se as houbera). Apertura dun prazo de 24 

horas para reclamación e corrección de erros. 

Xoves 5 de Decembro  Publicación das candidaturas definitiva 

Venres 13 e sábado 14 de Decembro  Votación no horario que habilite a Comisión Electoral 

Luns 16 de Decembro  Publicación de resultados provisionais. Ábrese un prazo de 48 horas para reclamacións. 

Mércores 18 de Decembro  Publicación de resultados definitivos e composición da Coordinadora e da Comisión de 

Mediación e Garantías. 

 

Artigo 7. VOTACIÓN 

7.1. Procedemento: a votación realizarase de xeito presencial no local escollido pola Comisión Electoral, nos horarios 

marcados por esta. 

 

Artigo 8. O SISTEMA ELECTORAL 

8.1. Haberá dúas votacións, unha para a Coordinadora e outra para a Comisión de Mediación e Garantías. Elixiranse un 

máximo de 12 persoas para a Coordinadora, e de 4 persoas para a Comisión de Mediación e Garantías. 

8.2. As persoas traballadoras do Grupo Municipal de Compostela Aberta non poderán formar parte da Comisión de 

Garantías. 

8.3. En caso de non cumprirse o criterio de xénero marcado nos Estatutos nalgunha das dúas votacións, este criterio 

prevalecera sobre o número máximo de persoas que poden conformar os órganos. Deste xeito, nunca poderá haber 

menos dun 50% de mulleres nin máis dun 60% nin na Coordinadora nin na Comisión de Mediación e Garantías. Esto 

poderá facer que se vexa limitado o número de persoas que os forman. 



8.4. Cada elector poderá votar a un máximo de 8 persoas para a Coordinadora e a 3 persoas para a Comisión de 

Mediación e Garantías. 

8.5. O sistema de votos será o de listas abertas, resultando elixidas as persoas que acumulen maior número de votos, 

atendendo ao indicado no punto 8.2. 

8.6. A papeleta de votación estará ordenada de forma alfabético polo primeiro apelido, comezando pola letra marcada 

polo sorteo da Xunta para este ano 2019. 

8.7. Terán a condición de suplentes as que, unha vez finalizado o escrutinio, queden fora do órgano correspondente. A 

lista manterá o mesmo criterio de paridade. 

 

 

 

 

 

 


