ANNEX: ARTICLES ESTATUTARIS REFERENCIATS EN EL REGLAMENT.

Estatuts EUPV: http://eupv.org/portal-de-transparencia/estatuts-i-normes/
Estatuts IU: https://izquierdaunida.org/estatutos/

En l'article 2 del Reglament, punt 1, es fa referència a “Sufragi passiu. Serà
elegible qualsevol persona que, reunint la condició d'elector, reunisca els
requisits establits per a ser candidat/pels estatuts d'IU ((article 18B, punts 4 i 5;
article 18 apartat E, punt 9; article 31A punt 1, apartat e i, article 78 ) i pels
estatuts d'EUPV (article 10 punt 10).


Article 18B, punts 4 i 5:
4. Elegir y ser elegida o elegido mediante sufragio universal para
cualquier órgano, usando la fórmula más adecuada por los cauces
regulados en los presentes estatutos.
5. Participar en la elaboración de las candidaturas de Izquierda Unida
por los cauces regulados en los presentes Estatutos, elegirlas mediante
sufragio universal y ser postulada o postulado para su inclusión en las
mismas por los cauces estatutaria y reglamentariamente establecidos.



Article 18E, apartat E “OTROS DERECHOS”, punt 9:
9. Para estar en pleno uso de los derechos para la elección de órganos
o candidaturas a elecciones, formar parte de las candidaturas a órganos
a los que se pertenezca así como a elegir, a ser elegida o elegido y tener
derecho a voto en los órganos a los que se pertenezca, será necesario
contar con una antigüedad en la adscripción superior a los dos meses y
estar en situación de activo (AC o AD con la cuota anterior pagada) en la
UAR, a no ser que el impago sea consecuencia demostrable de un fallo
en el sistema de cobro de la organización.



Article 31A: “Derechos de las personas simpatizantes”, punt 1, apartat e.
1. Derechos de participación
e. Participar en la elaboración de las candidaturas de Izquierda Unida
para procesos electorales en su ámbito geográfico, y ser postulado para
su inclusión en las mismas, por los cauces estatutaria y
reglamentariamente establecidos.



Article 78 dels Estatutos d’IU:
Todas las candidaturas de Izquierda Unida, sean o no de competencia
federal, estarán configuradas de forma paritaria teniendo que estar al
menos todos los puestos pares o impares ocupados por mujeres. La
composición final de los grupos tendrá que estar compuesta al menos
por un 40% de mujeres. Para ello, las direcciones de Izquierda Unida en
sus distintos niveles procurarán que al menos la mitad de las
circunscripciones electorales estén encabezadas por mujeres. La
estimación para la paridad en las cabeceras de las candidaturas, que
darán lugar a grupos institucionales, se hará en base a la composición
vigente como resultado de las anteriores elecciones.
La presentación de candidaturas mediante procesos de primarias
corresponderá a la afiliación del marco territorial correspondiente a la
elección. Es decir, del conjunto de la organización en el caso de
elecciones de ámbito estatal, de las federaciones en el caso de
elecciones autonómicas y de la afiliación de cada municipio o localidad
en el caso de elecciones municipales. Sólo en caso de no existir
asambleas en funcionamiento ordinario en el ámbito de elección podrán
las federaciones arbitrar mecanismos para, en caso de considerarlo
oportuno, presentar candidaturas.
1. Candidaturas de consenso
a. Todas las personas y órganos que participen en los procesos de
confección de candidaturas vendrán obligadas a intentar alcanzar el
consenso para su aprobación.
b. La candidatura definitiva tenderá a incluir, como mínimo, a un 20% de
jóvenes menores de 31 años. Este porcentaje se deberá cumplir en
tramos máximos de cinco.
c. En este caso la candidatura se someterá a ratificación de la afiliación
y simpatizantes.
2. Candidaturas sin consenso
a. En el supuesto de que no se consiguiera una única candidatura de
consenso, podrán presentar candidaturas quienes reúnan unos avales
mínimos del dos por ciento de las afiliadas y afiliados AC existentes en
el momento de la convocatoria. Las candidaturas presentadas deberán
respetar los criterios establecidos en el apartado anterior de edad y
género, que deberán cumplirse tanto en el conjunto de la lista presentada
como en sus sucesivos tramos de cinco.

b. Las candidaturas presentadas no deben ser necesariamente
completas.
c. Con la excepción de la candidatura a la Presidencia del Gobierno, para
el resto de las candidaturas a cualquier otro proceso electoral (europeo,
estatal, autonómico y municipal), la aplicación del principio de
proporcionalidad significa que deberá elegirse la cabecera de la lista con
el resto de la candidatura.
d. El reglamento de primarias de cada proceso indicará el método de
asignación de puestos que, en cualquier caso, debe respetar los
principios generales de Izquierda Unida.
e. La votación se efectuará entre el conjunto de la afiliación y
simpatizantes del ámbito territorial al que corresponda la candidatura.
3. Limitación en los cargos
a. Las personas electas como cargos públicos de Izquierda Unida no
podrán optar al mismo cargo de manera consecutiva tras más de dos
legislaturas completas u ocho años en el supuesto de elecciones
anticipadas o mandatos parciales. Excepcionalmente, podrá prolongarse
siempre que obtuvieran, en votación individualizada en el órgano
competente para su elección, el 60% de los votos emitidos en la primera
prórroga y el 75% en las siguientes prórrogas.
4. Impedimentos para la reelección de cargos públicos
a. Cualquier cargo público que haya iniciado su mandato, afiliada o
afiliado a Izquierda Unida y que a lo largo del mismo haya abandonado
su militancia en Izquierda Unida, no podrá volver a formar parte de las
candidaturas de Izquierda Unida.
b. Cualquier cargo público que no esté al corriente del pago de la carta
financiera aplicable a su cargo no podrá volver a formar parte de las
candidaturas de Izquierda Unida.



Article 10, punt 10 dels Estatuts d’EUPV:
Per a estar en ple ús dels drets per a l'elecció d'òrgans o candidatures a
eleccions, formar part de les candidatures a òrgans als quals es pertanga
així com a triar, a ser triada o elegit i tindre dret a vot en els òrgans als
quals es pertanga, serà necessari comptar amb una antiguitat en
l'adscripció superior als dos mesos i estar en situació d'actiu (AC o AD
amb la quota anterior pagada) en la UAR, llevat que l'impagament siga

conseqüència demostrable d'una fallada en el sistema de cobrament de
l'organització.

En l'article 7, punt 1 del Reglament es fa referència a “la candidatura que
proposen, composta segons els criteris establits en l'article 78 dels estatuts
d'IU i en els articles 50 i 51 d'EUPV”.

 Article 78 dels Estatuts d'IU, ja referenciat en l'anterior punt.


Article 50 dels Estatuts d’EUPV: Processos d'elecció d'òrgans de
Direcció:
1.- L'elecció dels òrgans de direcció haurà d'estar presidida per criteris
de consens, pluralitat, territorialitat, equilibri entre sexes i participació dels
i les joves. El procediment d'elecció serà sempre per sufragi universal.
Els òrgans convocants determinaran en les4 seues normes la fórmula
més adequada que ho garantisca. El procés haurà de tindre en compte
els següents criteris:
a) Candidatures de consens:
a.1) Totes les persones i òrgans que participen en els processos de
confecció de candidatures vindran obligades a intentar aconseguir el
consens per a la seua aprovació.
a.2) La candidatura serà paritària i cremallera com a acord de mínims,
podent compondre la mateixa una proporció major de representació de
dones com a acció positiva en favor d'una major participació política i
tendirà a incloure, com a mínim, a un 20% de joves menors de 31 anys.
Aquest percentatge es deurà complir en trams de cinc.
a.3) En el cas d'arribar a una única llista de consens i presentar-se una
única candidatura, aquesta serà votada de manera tancada sense
possibilitat d'obrir-se.
b) Candidatures sense consens.
b.1) En el cas que no s'aconseguira una única candidatura de consens,
podrà presentar candidatura qui reunisca un mínim del dos per cent
d'avals entre afiliades o afiliats en el cens AC o cinc per cent del total de
membres de l'òrgan convocant en el moment del tancament del cens. Les
candidatures presentades hauran de respectar els criteris establits en

l'apartat anterior d'edat i gènere, que hauran de complir-se tant en el
conjunt de la llista presentada com en els seus successius trams de cinc.
b.2) Les candidatures seran tancades i no necessàriament completes. En
qualsevol cas, hauran de contindre entre un mínim del 15% i un màxim
del 100% dels llocs a cobrir en l'elecció més les persones suplents.
b.3) Els llocs a triar s'assignaran pel sistema proporcional pur. En casos
de restes, s’adjudicarà a la llista amb major resta major i, en cas d'igual
nombre de vots, s’adjudicarà per sorteig.
b.4) En la composició d'òrgans o delegacions que es presenten diverses
candidatures, no s'acceptarà cap candidatura la composició de la qual no
siga paritària, havent d'estar composta per dones almenys en tots els
llocs pareixes o imparells d'aquestes candidatures.
En tots els casos (candidatures amb consens i sense consens) les
persones hauran d'acreditar mitjançant signatura la seua condició de
candidats.5
2.- Les persones electores podran optar per votar en una llista oberta
entre totes les persones candidates presentades (individualment o dins
d'alguna candidatura tancada), indicant la seua preferència ordenada fins
a un màxim igual al nombre de llocs a cobrir, o bé, si s’escau, per votar
una candidatura tancada sense cap alteració. En cas d'haver-se
presentat candidatures tancades, es distribuiran primer els llocs a triar
entre aquestes i la llista oberta si s’escau, proporcionalment al nombre
de vots rebuts, pel sistema de resta major. Per a assignar els llocs que
corresponguen a la llista oberta es donarà a cadascuna de les persones
candidates encara no triades una puntuació inversament proporcional al
doble menys un del nombre d'ordre que ocuparà en cada vot rebut en
llista oberta o tancada, resultant triades aquelles que obtinguen major
puntuació total. Es respectaran en tot cas les normes quant a la paritat
de sexes i participació de la joventut. En cas d'empat es donarà
preferència a l'opció que supose un major equilibri de sexes, i en cas
d'igualtat es resoldrà per sorteig.



Article 51 dels Estatuts d’EUPV:

Processos d'elecció de candidatures electorals. Primàries:
1.- L'elecció de les candidatures a presentar per EUPV als processos
electorals institucionals s'efectuarà segons els criteris i procediments

indicats en l'article anterior pel que fa a la presentació de candidatures i
a la votació.
2.- En cas d'haver-se presentat candidatures tancades, és farà una
primera ordenació entre aquestes i la llista oberta, proporcionalment al
nom de vots rebuts, pel sistema de Saint Lagué (sistema de quocient
major amb divisors imparells). Si hi ha vots en llista oberta, l'ordenació
final és determinarà segons la puntuació total de cada persona candidata
pel procediment descrit en l'últim paràgraf del punt 3 de l'article anterior,
de manera que qui formara part si és el cas d'una candidatura tancada
podrà mantindre la posició que li haguera correspost per ella o millorar la
seua posició en funció de la seua puntuació total, respectant en tot cas
les normes quant a la paritat de sexes. En cas d'empat és donarà
preferència a l'opció que supose un major equilibri de sexes, i en cas
d'igualtat es resoldrà per sorteig.
3.- El cens d'EUPV per a participar en l'elecció de les candidatures
s'ampliarà amb la inclusió de simpatitzants.
4.- Podran presentar-se també candidatures avalades pel 2% de l'afiliació
corresponent a l'àmbit de l'elecció en el moment del tancament de
censos.
5.- El membre de l'Assemblea que ja haja votat en ella no podrà tornarho a fer com a persona censada en EUPV. Si la votació es perllonga
després de la sessió presencial de l'Assemblea, és prendran mesures
per a garantir-ho.


Article 51bis

1.- Si s'aconseguira una candidatura de consens se sotmetrà a
l'aprovació de l'afiliació i simpatitzants, havent de tendir a incloure un 20%
de menors de 31 anys en trams màxims de cinc.
2.- Si no hi haguera consens es podrà presentar candidatura avalada pel
2% de l'afiliació corresponent a l'àmbit de la mateixa en el moment del
tancament de censos. Totes les candidatures hauran de respectar els
esmentats criteris de paritat i presència de joves, encara que podran no
ser completes.
3.- El cap de llista tant autonòmic com a municipal es triarà amb la resta
de la llista a fi de respectar el principi de proporcionalitat. El/la candidat/a
a presidir la Generalitat haurà d'encapçalar una de les tres llistes
provincials.

4.- El reglament de primàries indicarà el mètode d'assignació de llocs que
ha de respectar els principis generals d'EUPV.
5.- Les candidatures a les autonòmiques del País Valencià de les tres
circumscripcions actuals seran elegides per primàries del conjunt de
l’afiliació d’EUPV de tot el territori valencià.

En l'article 10 del Reglament es fa referència a “Les votacions es regiran pel
que s'estableix en l'Art. 51 Bis, punt 5 dels Estatuts d'EUPV”unte.Article 51 Bis,
punt 5:
5.- Les candidatures a les autonòmiques del País Valencià de les tres
circumscripcions actuals seran elegides per primàries del conjunt de
l’afiliació d’EUPV de tot el territori valencià.

