
 

PRIMÀRIES A REINICIA SANT ANTONI 

 

Seguint amb el procés de confeccionar la llista de Reinicia Sant Antoni per a les municipals del proper 

maig, s'obren les primàries per decidir qui acompanyarà al nostre candidat a l'alcaldia, Pablo Valdés.  

Si de debò t'agrada aquest projecte, és el moment de donar un pas endavant! 

Des d'aquest mateix moment i fins el divendres dia 13 de març a les 12:00h, qui estigui interessat en 

participar a les primàries haurà d'enviar (per privat en aquesta mateixa pàgina o a través del correu 

electrònic reiniciasantantoni@gmail.com) una ressenya d'un màxim de 1500 caràcters indicant el seu 

nom i llinatges complets, el seu poble de residència, el sector o sectors als quals ha treballat i treballa i 

la seva formació. Tot això acompanyat d'una foto. 

Abans de la finalització del divendres 13, es publicarà tant al nostre Facebook com a la nostra web 

(reiniciasantantoni.info) la totalitat de les candidatures presentades. 

El diumenge 15 tindrà lloc la votació, a la seu de la Cooperativa integral d'Eivissa a Sant Antoni (Carrer 

Sant Rafel, 8), de les 11 a les 14 hores i de les 17 a les 20 hores. D'entre tots els candidats presentats 

se'n tindran que votar 4, en ordre de preferència. 

Aquests vots es comptabilitzaran de la següent forma (segons ordre de preferència): 1 punt, 1/2 punt, 

1/4 punt i 1/8 punt. En cas d'empat es comptabilitzaran els punts complets de cada candidat i el que en 

tingui més guanyarà. I així successivament amb els 1/2 punts, els 1/4 punts i els 1/8 punts. En cas que 

l'empat continuï, es pactarà entre els dos candidats i si no és possible, cara o creu. 

Recordem que per a poder tenir dret a vot s'ha de ser resident al municipi de Sant Antoni de Portmany o 

formar part d'un grup de treball i haver firmat el codi  ètic. En cas de no haver-lo pogut firmar, encara 

tindràs ocasió de fer-ho en dos reunions informatives obertes que tindran lloc el dimecres 11 i el 

dissabte 14 en un lloc i hora encara per concretar. 

Un cop fet el recompte dels vots i fetes les correccions pertinents (adequació de la llista a la llei quant a 

percentatge de sexes i recusació de candidats als 5 primers llocs que formin part de partits polítics*) es 

farà pública la llista resultant a través de Facebook i la pàgina web. 

En el cas de que no s'ompli la llista completa (22 persones més 3 substituts) la resta de llocs s'aniran 

omplint mitjançant contacte personal amb les persones a les que l'equip coordinador consideri afins al 

projecte, essent tot ratificat per assemblea). 

* NOTA ACLARATÒRIA: Tal com s'ha acordat a la reunió de l'equip de coordinador del dia 8 de març, 

quedaran recusats com a candidats a les primàries de Reinicia Sant Antoni els 5 primers llocs de la llista 

de les municipals de maig de 2015 aquells que hagin exercit un càrrec públic sota les sigles de qualsevol 

partit o coalició, les persones que ostentin un càrrec orgànic a qualsevol partit polític o qualsevol 

persona que representi a algunes de les organitzacions polítiques que signen la coalició que servirà 

d'estructura per Reinicia Sant Antoni a les eleccions municipals. En tot cas, si hi ha un dubte raonable, 

s'elevarà la consulta a la assemblea. 

 


