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RAÓ DE SER
Decidim Berga és un espai en el qual participen ciutadanes i ciutadans de
sensibilitats diverses, persones capaces de sumar esforços i no sigles per a assolir
un objectiu comú: Berga. Sense perdre l’objectiu d’esdevenir República Catalana
començant pel nostre municipi.

1

REGLAMENT INTERN
La nostra raó de ser és, doncs, impulsar un canvi mitjançant el protagonisme del
ciutadà, tot i establint un procés obert de participació que permeti situar la
democràcia en el centre de l’activitat política. Entenent la democràcia com una
expressió civil indiscutible que ens relliga amb les principals tradicions polítiques i
democràtiques contemporànies.
Decidim Berga triarà els seus integrants, el seu programa i cadascun dels aspectes
de la candidatura de manera personal i directa mitjançant un procés electoral
obert.
El procés electoral obert seguirà els següents principis generals:
❖ Que sigui comprensible i transparent per a tots els ciutadans en totes les seves
fases.
❖ Que permeti la integració de la pluralitat d’iniciatives compromeses amb la
República Catalana i el mandat de l’1 d’octubre.
❖ Que ofereixi un tracte igualitari i just a tots els actors participants que
decideixin formar part del procés.
❖ Que garanteixi la participació de l’espectre més ampli possible de ciutadanes i
ciutadans per seleccionar tots i cadascun dels aspectes de la candidatura de
manera personal i directa.
❖ Que estableixi un sistema de garanties adequades per assegurar el seu
compliment.

CAPÍTOL I: SOBRE L’OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. El Present Reglament té per objecte establir els requisits dels processos
electorals oberts de Decidim Berga, les possibles infraccions i el compromís
ciutadà de tots els membres que el conformen.

CAPÍTOL II: SOBRE EL CIUTADÀ VOTANT I PRECANDIDATS/ES.
Secció 1. Ciutadà Votant.
Tindran la consideració de votant totes les persones ciutadanes de Berga majors
d’edat el dia de les eleccions municipals que s’hagin inscrit en el web
decidimberga.cat o presencialment acreditant-se mitjançant el DNI o un volant
d’empadronament en el moment de la votació, així com les persones integrants
del Consell Promotor i/o que formin part de la llista municipal.
Decidim Berga assegurarà el compliment del que estableix la legislació europea de
protecció de dades personals.
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Secció 2. Precandidats/es.
Tindran la consideració de precandidat/a totes les persones que, per imperatiu
legal, compleixin amb els requisits establerts en els Articles 177 i 178 de la Llei
Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General.
Es podrà presentar com a precandidat/a qualsevol ciutadà/na que es consideri
preparat/da per ocupar el lloc pel qual es presenta.
Totes les persones que es comprometen a accedir a la candidatura de Decidim
Berga hauran d’acceptar, signar i respectar de manera inequívoca els principis
establerts en el Compromís Ciutadà del capítol VI del present reglament i
complementar, mitjançant un formulari, aquest desig.

CAPÍTOL III: SOBRE ELS PROCESSOS ELECTORALS OBERTS
Secció 1: Definicions.
S’anomena Procés Electoral Obert a tot sistema de participació democràtica en què
sigui cridat tot Ciutadà Votant, a fi i a efecte d’escollir els aspectes de la
candidatura que s’estableixen en el present reglament i aquells que siguin
necessaris amb posterioritat a les eleccions.
S’anomena Primàries Ciutadanes a aquella trobada física de tots els Ciutadans
Votants que puguin assistir a la convocatòria que realitzi Decidim Berga per les
raons que es considerin oportunes, ja siguin informatives o decisòries mitjançant
el vot.
Tot Procés Electoral Obert s’exercirà en qualsevol lloc que s’habiliti per aquest fi,
convocant a Primàries Ciutadanes amb un mínim de 5 dies hàbils excepte en cas
d’urgència degudament justificada que es podrà fer amb un temps no inferior a 2
dies.

Secció 2: Mesa i sistema de votació
Abans de començar un Procés Electoral Obert s’escollirà la Mesa del mateix que la
conformaran un president/a i un secretari/a.
La presidència l’exercirà la persona de més edat que hi hagi físicament en el lloc
habilitat per a dur a terme el Procés Electoral Obert
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La secretaria l’exercirà la persona de menys edat que hi hagi físicament en el lloc
habilitat per a dur a terme el Procés Electoral Obert. Aquesta persona caldrà que
demostri la seva majoria d’edat.
La Mesa serà l’agent encarregat d’organitzar, coordinar i resoldre materialment la
realització del Procés Electoral Obert, així com de la supervisió i observació del
compliment del present Reglament i de les Bones Pràctiques que pugui establir
dita mesa.
En cas que les persones a les quals per edat correspondria exercir la presidència i
la secretaria de la Mesa renunciïn a aquests rols, l’assemblea podrà designar els
seus substituts d’entre els presents.
Les decisions que hagi d’adoptar la Mesa hauran de ser ratificades per la majoria
del total dels seus membres, amb vot de qualitat del President en cas d’empat.
Les votacions es realitzaran mitjançant vot secret en urna sempre que no hi hagi
acord respecte un altre sistema de votació.

Secció 3: Llista.
Decidim Berga posa en mans dels Ciutadans Votants les persones que han
d’encapçalar la llista per a les eleccions del pròxim 26 de maig.
Per aquest fi es convocarà a unes Primàries Ciutadanes el dia 14 d’abril de 2019
per a dur a terme un Procés Participatiu Obert que defineixi el primer candidat/a
d’entre els precandidats/es que es presentin, així com l’ordre en els primers llocs
de la llista.
Totes les persones que hagin expressat formalment la voluntat de formar part de
la llista però que no desitgin ocupar els primers llocs, decidiran entre elles l’ordre
en la mateixa. L’ordre que s’estableixi es posarà també a votació en el mateix
Procés Participatiu Obert del dia 14 d’abril.

Secció 4: Programa electoral.
Els membres de la llista definitiva realitzaran un avant-programa electoral en base
a les aportacions que en faci la ciutadania de Berga o associacions de la ciutat a
través del canal habilitat per a tal fi a la web decidimberga.cat o dirigint-se a
qualsevol membre de la candidatura pel canal que més li convingui. Dites
aportacions seran considerades sempre i quan no faltin a legislacions
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supramunicipals o tractats internacionals incloent els de les Nacions Unides i Drets
Humans.
Un cop confeccionat l’avant-programa es posarà a votació mitjançant un Procés
Participatiu Obert d’on s’obtindrà el programa electoral.
Decidim Berga considera que el seu programa electoral ha de ser un Programa
Dinàmic. Per aquesta raó i mitjançant Primàries Ciutadanes i Processos
Participatius decidirà incloure noves propostes al programa fins al dia de les
eleccions del 26 de maig.

CAPÍTOL IV: FUNCIONAMENT POSTELECTORAL.
Després de les eleccions els membres de Decidim Berga amb representació al
consistori es constituiran com a Grup Portaveu. El Grup Portaveu serà l’encarregat
de les tasques que li són pròpies al consistori esdevenint màxim òrgan de
representació i presa de decisions amb les consideracions següents:
❖ Els membres de la llista de Decidim Berga constituiran el que s’anomena
Consell Promotor i establiran el sistema que garanteixi la vetlla del compliment
del programa electoral.
❖ Decidim Berga es compromet, en cas que no assoleixi la majoria absoluta, a
garantir un govern republicà al consistori.
❖ Decidim Berga té com a principal objectiu en el govern de la ciutat, dur al ple
municipal i debatre tots i cadascun dels punts del seu programa electoral.
Tanmateix es compromet a escoltar i treballar amb els altres grups per a
aconseguir un front comú republicà al consistori.
❖ En cas que els grups a favor d’una República Catalana no aconsegueixin un
acord de consens en aquells temes que es considerin transcendents, Decidim
Berga convocarà Primàries Ciutadanes per a establir el seu posicionament.

CAPÍTOL V: SOBRE LES POSSIBLES INFRACCIONS D’AQUEST REGLAMENT.
La Mesa té la capacitat de dirimir i actuar com a òrgan instructor, en els aspectes
que no siguin adequats al que estableix aquest Reglament i es podrà sancionar les
possibles vulneracions d’aquest.
Són Subjectes Responsables de les infraccions les persones físiques que concorrin
i/o intervinguin en les eleccions que es duguin a terme com a Procés Participatiu
Obert en qualsevols Primàries Ciutadanes que convoqui Decidim Berga.
❖ Les persones físiques que intervinguin com a Votants.
❖ Les persones físiques que intervinguin com a Precandidats/es.
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❖ Qualsevol de les persones que intervinguin en concepte de membre de la Mesa
o qualsevol òrgan representatiu dins de Decidim Berga.
El règim d’infraccions, sancions i resolució es recull en l’Annex 1 d’aquest
reglament.
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CAPÍTOL VI: COMPROMÍS CIUTADÀ.
Totes les persones que es comprometen a accedir a la candidatura de Decidim
Berga hauran d’acceptar, signar i respectar de manera inequívoca els principis
establerts en el Compromís Ciutadà. També està sotmesa a aquesta obligació tota
persona que ostenti qualsevol responsabilitat dins de Decidim Berga.
El document de Compromís Ciutadà estableix els següents compromisos:
❖ Treballar pel dret d’autodeterminació de Catalunya i pels valors republicans
que han de ser inherents a la construcció de la nova República de Catalunya.
❖ Reconèixer que la Nació Catalana i els ciutadans de Berga han exercit el dret a
l’autodeterminació mitjançant el Referèndum d’autodeterminació de l’1
d’octubre del 2017 del que sorgeix el mandat democràtic pel qual Catalunya
esdevé un estat independent en forma de república.
❖ Defensar la transversalitat ideològica que garanteixi la confluència de persones
amb prioritats, visions i plantejaments diversos per a construir, des del món
local, la República Catalana.
❖ Respectar, defensar i promoure la democràcia i els drets recollits a la
Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per l’Assemblea General de
les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, així com les resolucions i
tractats successius, lligats a ella, fins a l’actualitat.
❖ Defensar la igualtat per a totes les persones sense distincions d’origen, gènere,
orientació i identitat sexual, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra
mena, origen nacional o social, capacitat econòmica, naixement o altra
condició.
❖ Garantir la llibertat de pensament, de consciència, d’opinió, d’expressió, de
religió i de creença, i els drets de reunió o d’associació, de manera individual o
col·lectiva, en públic o en privat, i que ningú no sigui molestat, coaccionat o
impedit en l’exercici d’aquests drets per qualsevol mitjà o en qualsevol lloc.
❖ Denunciar i no permetre cap tracte degradant derivat d’actituds patriarcals i
masclistes.
❖ Promoure la participació de tota persona que vulgui sumar al projecte de
Decidim Berga utilitzant els mitjans de Primàries Ciutadanes i Procés
Participatiu Obert com una expressió civil indiscutible que ens relliga amb les
principals tradicions polítiques i democràtiques contemporànies.
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❖ Vetllar per la millora i el progrés de Berga fent un bon ús del diner públic.
Treballar sempre de forma clara i transparent, sense buscar beneficis
personals, i retre comptes de manera pública de les decisions preses.
❖ Lluitar perquè totes les persones residents a Berga disposin d’un nivell de vida
òptim que asseguri la salut i el benestar, que tinguin accés a un treball digne i
al dret al subsidi en cas de període d’atur o quan sigui necessari per a la seva
dignitat, així com a una pensió digna en la seva jubilació.
❖ Obrar sempre amb respecte i bona fe durant la campanya electoral.
❖ Comprometre a acomplir el programa de Decidim Berga fruit de la participació
ciutadana.
❖ Respectar el reglament intern de Decidim Berga.

El la Mesa, el Grup Portaveu i el Consell Promotor determinaran el sistema
d’avaluació del compliment del Compromís Ciutadà recollint qualsevol
incompliment al respecte. En cas necessari convocarà a Primàries Ciutadanes per a
donar sortida als conflictes que no es puguin resoldre per consens.
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Annex 1. Règim disciplinari
Qualsevol infracció pública i notòria del present reglament i/o del Compromís
Ciutadà comportarà la suspensió provisional de la persona implicada. A tal efecte
no podrà exercir el dret a participar amb veu i vot en les decisions de Decidim
Berga fins que es resolgui la infracció.
Amb posterioritat a la infracció es convocarà la Junta Disciplinària, formada pels
membres del Consell Promotor, que serà l’òrgan encarregat de donar resposta a
tal infracció. La persona o persones implicades no podran formar part de la Junta
disciplinaria.
La Junta Disciplinaria ha de garantir els drets de totes les parts durant el procés
que resolgui la infracció. Respectarà la presumpció de no existència de
responsabilitat mentre no es demostri el contrari.
Sempre que la Junta Disciplinària ho cregui convenient, per manca de consens o
altres causes, podrà convocar Primàries Ciutadanes per a resoldre la infracció.
En cas de delicte s’iniciarà el procés de denúncia pertinent perquè es resolgui en
els àmbits judicials que li siguin propis. Paral·lelament es prendran les mesures
disciplinàries que els òrgans de Decidim Berga estableixin.
La Junta Disciplinària podrà adoptar les mesures de caràcter provisional que
assegurin l’eficàcia de la resolució definitiva que es pugui dictar.
L’exercici de resolució de la infracció vindrà informat i es vincularà als principis
d’irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat. Les sancions que es
decideixin imposar es graduaran en virtut de l’esmentat principi de
proporcionalitat en greus i molt greus.

Infraccions greus.
❖ Estendre dubtes sense proves sobre la identitat d’una persona o l’entitat dels
seus drets.
❖ Negar, dificultar o retardar indegudament els procediments establerts en el
present reglament.
❖ Causar un manifest perjudici a qualsevol persona que formi part de Decidim
Berga incloses les que estableix el Capítol II d’aquest reglament.
❖ Alterar de forma no autoritzada les dates, hores o llocs de les reunions,
Primàries Ciutadanes o Processos Participatius Oberts.
❖ Actes intencionats que puguin induir a error sobre l’autenticitat dels noms dels
votants que pugui impedir el seu exercici en qualsevol acte electoral.
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❖ Efectuar una proclamació indeguda de candidats/es, llistes o programa
electoral.
❖ Faltar a la veritat en algun dels actes electorals de campanya o durant l’exercici
de la seva responsabilitat dins de Decidim Berga.
❖ Cometre qualsevol falsedat en matèria electoral ja sigui per acció directa o per
omissió d’informar a la Mesa d’aquestes infraccions en cas que es tingui
coneixement d’aquestes.
❖ Infringir les normes que estableixi la Mesa per a cada Procés Participatiu Obert.

Infraccions molt greus.
❖ Incomplir les normes del present Reglament i/o del Compromís Ciutadà.
❖ Suspendre, sense causa justificada, qualsevol Procés Participatiu Obert.
❖ Canviar, amagar o alterar, de qualsevol manera, el sobre o papereta electoral
que el votant lliuri en exercir el seu dret de vot.
❖ Actuar de forma premeditada o inexacte en el recompte de vots en qualsevol
Procés Participatiu Obert.
❖ No impedir, podent evitar-ho, que algú voti dues o més vegades o ho faci sense
atendre el Reglament o normes establertes per a cada Procés Participatiu
Obert.
❖ Utilitzar paperetes electorals fraudulentes amb la intenció de modificar
indegudament els resultats d’un Procés Participatiu Obert.
❖ Votar dues o més vegades en una mateixa votació o votar sense tenir
possibilitat per fer-ho.
❖ Obligar, coaccionar o pressionar qualsevol votant per canviar el sentit del seu
vot o induir a l’abstenció per mitjà de violència, intimidació, recompenses,
remuneracions o promeses i/o fer-lo exercir contra la seva voluntat i/o
descobrir el secret de vot.

En funció de si la infracció està tipificada com a greu o molt greu s’aplicaran les
següents mesures:
❖ En cas d’una infracció greu: El presumpte infractor quedarà suspès
provisionalment i no podrà exercir el dret a participar amb veu i vot en les
decisions de Decidim Berga fins que es resolgui la infracció. La duració
d’aquesta suspensió provisional serà durant un termini no inferior a 3 dies ni
superior a 7 dies naturals.
❖ En cas d’una infracció molt greu: El presumpte infractor quedarà suspès
provisionalment i no podrà exercir el dret a participar amb veu i vot en les
decisions de Decidim Berga fins que es resolgui la infracció. La duració
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d’aquesta suspensió provisional serà durant un termini no inferior a 5 dies ni
superior a 7 dies naturals.
❖ Si es tracta d’un membre de la Mesa, independentment d’infracció greu o molt
greu comportarà la substitució immediata del membre de la mesa amb la
impossibilitat d’exercir el dret a participar amb veu i vot en les decisions de
Decidim Berga fins que es resolgui la infracció. La duració d’aquesta suspensió
provisional serà durant un termini no inferior a 5 dies ni superior a 7 dies
naturals.

El procediment de tràmit i resolució de les sancions per a una infracció
determinada, com a conseqüència d’una denúncia presentada degudament a
l’òrgan representatiu pertinent, es regirà en forma de terminis i pel procediment
previst en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, publicat al BOE de 9 d’agost de
1993 pel qual s’aprova el Reglament del procediment per l’exercici de la potestat
sancionadora. Sempre en tot allò que no contradigui el que preveu aquest
Reglament.
La Mesa, el Grup Portaveu, el Consell Promotor o la Junta Disciplinària podran
actuar com a òrgan instructor, indistintament però no a l’hora. En funció de la
infracció i àmbit d’aplicació serà pel mitjà de Primàries Ciutadanes com es decidirà
l’òrgan instructor.
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