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Títol preliminar: disposicions generals

Article 1. Objecte del procés 

1.1 Aquest document té per objecte regular el procés de primàries per 
a l’elecció de Consellers/res de Districte i els seus Suplents per part de 
Barcelona En Comú. 

1.2 La naturalesa de la figura del Conseller/a Tècnic/a quedarà regulat 
en altres processos que establirà l’organització. Els principis bàsics 
establerts per a la seva designació queden recollits en la disposició 
addicional primera del present reglament.

1.3 La definició de les funcions i els drets i deures dels consellers 
de districte queden establerts en el marc de les normes reguladores 
del funcionament dels Districtes de l’Ajuntament de Barcelona que 
desplega el fet normatiu d’organització comuna de cada districte i 
els mecanismes de participació ciutadana en la seva gestió. Alhora, 
Barcelona En Comú està dotat del Document de funcionament intern 
Fase D i del seu Codi d’Ètica Política que regeixen les obligacions dels 
càrrecs institucionals dels districtes i que cal tenir en compte en el 
desenvolupament de les responsabilitats.

Article 2. Priorització dels principis generals 

El procés d’elecció de consellers i conselleres de districte ha d’atendre 
al moment temporal en la vida de la nostra organització, al context en 
el que es desenvolupen les eleccions i als objectius i criteris polítics 
identificats. Atenent aquests elements, el present reglament respon a la 
següent priorització dels principis generals: 

a. Igualtat d’oportunitats i de gènere
b. Cohesió de l’organització i dels òrgans escollits 
c. Participació de l’organització i senzillesa del procés
d. Evitar la vulnerabilitat del sistema (mecanismes que puguin 
desvirtuar els resultats i anar en contra dels objectius identificats)
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Títol 1. Elecció de consellers  
i consellers de districte

Secció 1. Convocatòria d’eleccions

Article 3. Òrgan competent per convocar eleccions

La Coordinadora de Barcelona Comú és l’òrgan competent per 
convocar les eleccions, tot i haver de consultar prèviament el grup 
institucional.

La Coordinadora General ha d’aprovar en una de les seves reunions 
ordinàries o extraordinàries la convocatòria d’eleccions, els càrrecs 
que s’escullen, el calendari electoral, la data de tancament del cens 
electoral, la composició del comitè electoral i els canals per presentar 
al·legacions i/o impugnacions al procés electoral.

Article 4. Marc temporal per convocar les eleccions

La convocatòria d’eleccions tindrà lloc una vegada coneguts els 
resultats de les eleccions municipals i, per tant, el nombre de consellers 
i conselleres a escollir en el present procés de primàries.

El grup de treball conformat per membres de Direcció Executiva, Grup 
Municipal i Equip Tècnic, i creat per a la coordinació dels processos 
organitzatius relacionats amb les eleccions municipals 2019, podrà 
proposar un calendari marc per a la celebració del procés electoral per 
tal d’aconseguir una millor coordinació amb el conjunt de processos de 
l’organització.

Article 5. Mitjans per comunicar la convocatòria d’eleccions

El procés d’elecció s’inicia amb la publicació de la convocatòria 
d’eleccions. Aquesta ha de ser comunicada al Registre de Barcelona 
En Comú a través de diferents canals:

 - Correu electrònic 
 - Publicació a la web de Barcelona En Comú
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 - Comunicació escrita als representants de districte a 
Coordinadora, que hauran d’informar a la seva assemblea 
durant la primera reunió posterior a la convocatòria.

Article 6. Contingut de la convocatòria 
En la convocatòria d’eleccions hi haurà la següent informació:

a. Calendari electoral amb indicació de les dates de les seves 
diverses fites
b. Càrrecs que s’escullen (nombre, funcions, responsabilitats, 
durada del mandat)
c. Data de tancament del cens electoral i procediment per 
verificar si se’n forma part
d. Requisits, terminis i procediments per presentar candidatures
e. Vies de presentació d’al·legacions, impugnacions i mecanisme 
de contacte amb el comitè electoral
f. Reglament electoral d’aplicació i altra normativa que pugui 
afectar

Secció 2. Dret a vot i a presentar candidatures
Article 7. Dret a vot
 
Tenen dret a vot aquelles persones que a data del tancament del 
cens electoral hi figurin inscrites al Registre i que tinguin divuit anys 
complerts.

Article 8. Dret a presentar candidatures
8.1 Requisits individuals per presentar-se. Els requisits individuals per 
presentar-se com a candidat/a són els següents: 

 - Aquells establerts a la legislació vigent en matèria electoral
 - Acceptació del Codi d’Ètica Política de Barcelona En Comú 
 - No haver esgotat el nombre màxim de mandats en el càrrec, 

d’acord a l’establert al Codi d’Ètica Política de Barcelona En 
Comú 

 - No ser membre del Comitè Electoral
 - No concórrer en més d’una llista

A la Secció 4 d’aquest reglament es recullen la resta de requisits 
establerts segons els diferents elements que formen part del sistema 
de confecció de les candidatures i sistema d’elecció.
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8.2 Proclamació provisional i definitiva de les candidatures. 
La convocatòria establirà els procediments i terminis per a la 
proclamació de candidatures, la presentació d’al·legacions i/o 
correccions, la seva resolució i la proclamació definitiva de les 
candidatures per part del Comitè Electoral.

8.3 Absència de candidatures. En el cas que no es presentin 
candidatures suficients o que les que es presentin no siguin 
validades, el Comitè Electoral ho comunicarà a l’òrgan competent 
de la convocatòria qui decidirà si prorrogar el termini de 
presentació de candidatures ajustant el calendari, si continuar-ho 
o si suspendre el procés electoral.

Article 9. Cens i tractament
9.1 Tancament del cens electoral. La convocatòria d’eleccions 
ha d’especificar clarament el moment de tancament del cens 
electoral que haurà de donar-se dintre de les 48h anteriors a l’inici 
del període de votacions. També s’haurà d’indicar el període 
perquè les persones inscrites i no verificades al Registre puguin 
finalitzar el procés de verificació.

9.2 Revisió i tractament de les dades censals. Qualsevol persona 
podrà consultar a partir del dia següent a la convocatòria 
d’eleccions, mitjançant els procediments i terminis que 
s’estableixin, si està inclosa en el cens i les dades que hi figurin; 
podent presentar sol·licitud d’inclusió, exclusió o modificació de 
dades. El Comitè Electoral corresponent resoldrà les incidències.

Secció 3. Candidatures, sistema  
de votacions i recompte
Article 10. Sistema de confecció de les candidatures  
i sistema d’elecció

a. Candidatures que es confeccionen i es trien
 - Candidatures individuals o en equip d’un mínim de 2 

persones i un màxim del número de places disponibles, 
incloent els suplents que serien la meitat de consellers 
i conselleres que corresponguin segons resultats per 
districtes.
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b. Requisits de les candidatures i avals 

b.1 Pre-inscripció de les candidatures (recepció i validació  
de les candidatures pel comitè electoral)
 - Dades, biografia, motivació individual i de l’equip
 - Inscripció al Registre BComú amb vinculació al districte 

al que es presenta
 - Compromís amb el codi ètic
 - Compromís d’adquirir les competències i habilitats 

necessàries per desenvolupar les funcions i tasques 
pròpies de conseller/a de districte, a través dels 
mecanismes que proveeixi l’organització

 - Presentació de l’aval del mínim d’un espai de 
participació del districte de BComú per candidatura 
(segons s’estableix a l’apartat següent) 

b.2 Presentació d’avals
 - Avals per candidatura: presentació d’1 aval mínim d’un 

dels espais de participació del districte a on es presenta 
la candidatura

 - El procés de petició dels avals de cada candidatura 
serà presencial en alguna de les reunions ordinàries o 
extraordinàries dels espais.

 - Els espais de participació podran avalar a tantes 
candidatures com vulguin

 - La denegació de l’aval haurà de ser adoptada per 
una majoria simple o per consens de les persones 
assistents a la reunió, segons decideixi prèviament 
l’espai de participació.

 - La donació de l’aval a una o vàries candidatures haurà 
de constar en una de les actes de reunió de l’espai 
corresponent, que haurà d’estar a disposició del Comitè 
Electoral en el cas de ser necessari. 

 - Els avals faran servir el mateix document base amb tots 
els camps requerits complimentats. Aquest document 
estarà disponible per totes les persones elegibles a 
l’inici del període de recollida d’avals i presentació de 
candidatures.

b.3 Tractament de les candidatures validades pel comitè 
electoral per les assemblees de districte

 - Una vegada el comitè electoral ha validat les 
candidatures (amb la comprovació de l’acompliment 
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dels requisits indicats anteriorment), aquestes 
seran trameses als representants de districte a 
Coordinadora corresponents. Les assemblees de 
districte realitzaran una Reunió Extraordinària (amb la 
presència de grups de barri i regidor/a districte) per 
tal de:  
 - Promoure llistes de consens entre les candidatures 

presentades
 - Definir la conformació de torns de les taules de 

votació presencial 
 - Definir els actes oberts a la ciutadania de 

presentació de les candidatures 

b.4 Tramesa de les candidatures validades per  
les assemblees de districte al comitè electoral
 - Les assemblees de districte faran arribar al comitè 

electoral la informació indicada en l’apartat anterior, 
indicant així si ha estat possible promoure llistes de 
consens o no. En el cas que s’hagin promogut llistes de 
consens, aquestes seran indicades al comitè electoral 
en el termini establert segons s’indiqui al formulari 
corresponent per aquesta funció 

c. Tipus de llistes i vot
c.1. Tipus de llistes
 - Llistes obertes amb candidats/candidates titulars 

d’un mínim d’1 i un màxim del número de consellers/
conselleres assignats; i possibilitat d’incloure candidats/
candidates suplents d’un màxim de la meitat de 
consellers/conselleres assignats segons resultats per 
districtes. 

c.2. Tipus de vot
 - Es disposarà de tants vots per a candidats/candidates 

titulars com nombre de consellers/conselleres a escollir; 
i de tants vots per a candidats/candidates suplents de 
la meitat de consellers/conselleres assignats segons 
resultats per districte. Els vots emesos poden ser a 
persones de la mateixa candidatura o de vàries

 - També hi haurà la possibilitat de votar a una llista 
completa (en aquest cas no es podran distribuir vots 
entre persones de diferents llistes). 

 - Cada persona ha d’emetre tots els vots a persones 
disponibles o 1 vot a una llista perquè es consideri 
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vàlida la seva votació (es pot votar en blanc).
La circumscripció a les candidatures és el registre de 
BComú del districte 

d. Sistema de recompte i assignació
Sistema de recompte majoritari: els candidats/es 
s’ordenaran per la puntuació final rebuda 

e. Correccions i resultats definitius dels consellers/res titulars
El llistat de consellers titulars quedarà establert segons 
l’ordenació dels candidats en tant la puntuació rebuda 
aplicant correccions de gènere en forma de cremallera 
únicament quan suposin un benefici per a les dones. Al 
menys el 50% de les llistes hauran d’estar composades 
per dones.  
 
f. Correccions i resultats definitius dels consellers/res suplents
El llistat de consellers suplents quedarà establert segons 
l’ordenació en tant la puntuació rebuda en el recompte 
del nombre de vots obtinguts, tant dels candidats titulars 
que no hagin entrat en la llista de consellers titulars, com 
dels candidats suplents. Cal aplicar correccions de gènere 
en forma de cremallera si suposen un benefici per a les 
dones. Al menys el 50% de les llistes de suplents hauran 
d’estar composades per dones (pot succeir que hi hagi 
candidats homes que com a resultat de l’aplicació dels 
anteriors criteris no siguin inclosos en la llista de suplents).

g. Suplents i mecanisme de substitució
Els suplents quedaran establerts segons la proclamació 
definitiva dels resultats. La substitució es produirà a través 
del següent mecanisme:

L’organització comunica a l’assemblea corresponent quina 
és la persona suplent que correspon per la substitució, 
segons la proclamació definitiva de resultats i criteris 
de gènere. L’assemblea disposa de 7 dies naturals per 
reconfirmar el seu aval. En el cas que no es reconfirmi, 
l’organització comunicarà al candidat suplent o bé que 
pot renunciar, o bé que ha de revalidar els seus avals. Si la 
persona suplent presenta la seva renúncia o no presenta 
els nous avals, s’haurà d’iniciar un nou procés electoral 
adreçat al Registre del districte corresponent segons 
s’estableix a la secció 5 del present reglament.
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Secció 4. Campanya electoral

Article 11. Neutralitat
 

L’organització com a tal haurà de mantenir una estricta neutralitat 
durant el desenvolupament del procés electoral. Els càrrecs electes 
institucionals i orgànics poden expressar el seu suport estrictament 
individual a qualsevol candidatura, evitant expressament fer servir 
recursos i mitjans institucionals o orgànics per afavorir candidatures 
concretes.

Article 12.  Recursos 
 
L’organització brindarà tots els mitjans que requereixi el Comitè 
Electoral a fi de procedir a la consecució de les eleccions en curs. El 
Comitè Electoral vetllarà perquè totes les candidatures disposin de les 
mateixes oportunitats per la seva difusió i facilitarà els mitjans oportuns 
per assolir aquest objectiu. La vulneració de les resolucions del Comitè 
Electoral en aquest sentit representarà una falta greu. 

L’organització posarà a disposició de les candidatures els següents 
recursos:

a. Espai a la pàgina web de Barcelona En Comú en el que 
apareguin publicades les candidatures amb ordre aleatori.
b. Enviament a través de newsletter interna adreçada al cens del 
districte (persones inscrites al Registre del districte) d’informació 
sobre l’espai web amb les candidatures i el procés electoral
c. Cessió d’espais habilitats als districtes per a realitzar 
presentacions de les candidatures, en aquest cas cal que les 
assemblees de districte ho sol·licitin al Comitè Electoral en el 
termini establert segons el calendari electoral. 

Article 13. Comportaments sancionables

Seran motiu de sanció els següents comportaments:
a. Són considerades faltes lleus els següents comportaments:

i. L’enviament de correu massiu no desitjat, tipus “spam” 
que no es realitzi a través dels canals oficials de BComú
ii. Fer una campanya en negatiu. Aquesta s’entén com: 
caracteritzar de forma explícita i negativa o desprestigiar 
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personalment a altres candidatures que es presenten en les 
mateixes eleccions o bé persones o equips que exerciren 
anteriorment els càrrecs a ocupar. Això no és contradictori 
amb contrastar les propostes pròpies amb les d’altres 
candidatures

b. Són considerats faltes greus els següents comportaments:
i. Accions o llenguatge discriminatori i ofensiu
ii. Atacs personals
iii. Utilitzar recursos més enllà dels establerts per 
l’organització segons aquest reglament

c. Es considerada falta molt greu qualsevol manipulació en el 
recompte de vots

Les conseqüències d’aquestes sancions queden establertes en el 
Reglament de Règim Disciplinari i Sancionador de Barcelona En Comú.

 
Secció 5. Mitjans de votació

Article 14. Mitjans de votació

La convocatòria indicarà clarament els mitjans de votació que es faran 
servir; podent ser:

a. Votacions a través de plataforma digital en línia
b. Votacions presencials amb urnes

Article 15. Punts presencials de votació

a. En el cas de les votacions en línia es podran habilitar punts 
presencials de votació assistida per afavorir l’accés de 
persones que no poden/volen votar digitalment.

b. En el cas de votacions presencials es podrà habilitar més 
d’un punt de votació, atenent entre d’altres a les necessitats 
territorials.

c. Els requisits per a la constitució dels punts de votació hauran 
de constar a la convocatòria i en la seva distribució territorial 
se haurà de vetllar perquè preservin els principis d’igualtat 
d’oportunitats i d’evitar vulnerabilitats. Com a mínim s’haurà de 
contemplar que:
 - A cada punt de votació ha d’haver-hi almenys dos 

responsables que en cap cas podran ser membres de cap de 
les candidatures.
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 - Els punts de votació i els seus horaris han de publicar-se amb 
la suficient antelació.

 - La custodia de les urnes i el seu precintat han de quedar 
garantits en el cas de votacions amb urnes.

 - S’han d’implementar mecanismes de control per a evitar que 
una persona pugui votar vàries vegades (en diferents punts 
de votació).

Secció 6. Proclamació  
i comunicació dels resultats
Article 16. Recompte

En el cas del vot presencial el recompte serà públic i ha d’haver-hi, 
com a mínim, dos responsables de cada punt de recompte. Aquestes 
persones responsables s’han de definir per sorteig entre les persones 
inscrites en el Cens d’Activistes. Aquestes persones han d’acceptar o 
rebutjar expressament aquesta responsabilitat abans del començament 
de la votació.

Els interventors de les candidatures podran ser als punts de recompte 
i hauran de ser identificats sempre prèviament davant del Comitè 
Electoral.

Article 17. Acta d’escrutini
L’acta d’escrutini de cada districte (circunscripció electoral) tindrà, al 
menys, la següent informació: nom dels responsables del punt de vot, 
nom dels interventors (si hi hagués), nombre de votants, vots obtinguts 
per cada candidatura, vots nuls, reclamacions o incidències.

Article 18. Impugnacions i proclamació 
del resultats provisional
Una vegada publicats els resultats provisionals, s’obrirà un període de 
2 dies naturals d’impugnació dels resultats. El Comitè Electoral haurà 
de resoldre les impugnacions en el termini màxim d’1 dia natural i 
proclamar els resultats definitius a l’endemà.
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Secció 7. Terminis
Article 19. Calendari
La convocatòria determinarà amb claredat el calendari electoral; 
respectant els següents terminis mínims i màxims:

a. Convocatòria formal d’eleccions (des de l’adopció de l’acord 
per part de la Coordinadora): 1 - 7 dies

b. Cens electoral (en aquells casos en que hi hagi data de 
tancament del cens d’acord a l’article 9.1):
 - possibilitat de consulta (des de la publicació de la 

convocatòria): 1 dia
 - període d’al·legacions (des de l’inici del període de consulta): 

3-15 dies
 - termini màxim resolució d’al·legacions (des de tancament del 

període d’al·legacions): 1-2 dies

c. Recollida d’avals i pre-inscripció de les candidatures: 5 - 10 
dies

d. Reunions de les assemblees de districte i tramesa de les 
candidatures de les assemblees de districte al comitè electoral 
(des de la data de tramesa de les candidatures validades pel 
comitè electoral): 5-10 dies

e. Publicació de les candidatures:
 - proclamació provisional (des del tancament del període de 

tramesa de les candidatures de les assemblees de districte al 
comitè electoral): 1-2 dies

 - període d’al·legacions (des de la proclamació provisional): 2-3 
dies

 - termini màxim resolució d’al·legacions i proclamació definitiva 
(des del tancament del període d’al·legacions): 1-2 dies

f.  Campanya electoral (desde la proclamació definitiva de les 
candidatures): 5 - 7 dies

g. Període de votació (es pot solapar amb el període de 
campanya): 3 - 5 dies

h. Resultats:
 - proclamació provisional (des del tancament del període de 

votació): 1 dia
 - període d’al·legacions (des de la proclamació provisional): 2-3 

dies
 - termini màxim resolució d’al·legacions i proclamació definitiva 

(des del tancament del període d’al·legacions): 1-2 dies
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Article 20. Durada total

De resultes de l’apartat anterior la duració total dels processos 
electorals regulats per aquest reglament podria variar entre els 27 - 46 
dies comptats des de la publicació de la convocatòria.

Secció 9. Òrgans i mecanismes  
de control i suport 
 
Article 21. Representants i interventors
Les candidatures hauran de designar representants i podran designar 
interventors d’acord als procediments que s’indiquin a la convocatòria.

Article 22. Comitè electoral

a. El Comitè Electoral corresponent serà l’òrgan encarregat 
de vetllar pel bon funcionament del procés d’elecció. Té les 
funcions següents:
 - Vetllar pel compliment del reglament electoral corresponent.
 - Resoldre dubtes i respondre consultes sobre les 

implicacions concretes contingudes en el reglament electoral 
corresponent.

 - Interpretar el reglament electoral corresponent per a resoldre 
en primera instància las impugnacions o al·legacions.

 - Adoptar les mesures contemplades a l’article 12 i d’altra 
normativa interna d’aplicació, per tal de garantir, de forma 
efectiva, el bon funcionament del procés d’elecció.

b. El Comitè Electoral estarà format per cinc persones titulars 
més cinc persones suplents, que estiguin inscrites al cens 
d’activistes i que representin la pluralitat i diversitat de 
sensibilitats de l’organització.

c. Els membres del Comitè Electoral seran proposats per la 
Direcció Executiva i aprovades per la Coordinadora. 

d. El Comitè Electoral serà escollit per a cadascun dels processos 
electorals que s’hagin d’iniciar. El seu mandat finalitzarà amb el 
tancament formal del procés electoral corresponent.

e. El Comitè Electoral decidirà el seu funcionament tot i respectant 
aquests criteris:
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 - Es reunirà amb la freqüència necessària per a afavorir el 
compliment dels terminis dels processos electorals.

 - Prendrà les decisions per consens, sempre que sigui 
possible. En cas que no sigui possible arribar a un 
consens pot prendre decisions per majoria simple.

 - Les seves decisions constaran per escrit i justificades, 
indicant si s’han pres per consens o votació; i, en aquest 
últim cas, el resultat de la votació.

f. El Comitè Electoral podrà comptar amb el suport dels equips 
tècnics de l’organització que, en cap cas, tindran dret a 
intervenir en les deliberacions de la Comissió Electoral.

Article 23. Comitè de Garanties
El Comitè de Garanties funcionarà com a òrgan de segona instància 
en relació a les  resolucions del Comitè Electoral.

Disposicions addicionals
Disposició addicional primera:  
Elecció de consellers i conselleres tècniques

1.1 El Regidor/a de Districte compta amb el suport d’un Conseller/a 
tècnic/a que assumirà també la funció d’impulsar els òrgans 
de participació i de govern. Aquesta figura pot ser designat 
com un càrrec eventual adicional de l’Ajuntament amb funcions 
d’assessor/a del Regidor/a, o pot ser designat dins el nombre 
total de consellers que estableix la normativa. Aquesta decisió es 
podrà prendre segons siguin els acords post-electorals dels grups 
municipals en relació al nombre de càrrecs eventuals que puguin 
disposar els grups i per raons pressupostàries fonamentades que 
ho justifiquin.
1.2 El Conseller/a Tècnic/a serà designat a proposta del 
Regidor/a de Districte amb la ratificació de l’Assemblea de 
Districte corresponent en una de les seves reunions ordinàries 
o extraordinàries. Aquesta designació podrà donar-se abans o 
després de la convocatòria d’eleccions de consellers i conselleres 
de districte. Per la naturalesa de la decisió i els principis que 
regeixen el projecte de BComú, és recomanable que el Regidor/a 
de Districte disposi d’un espai amb l’assemblea territorial 
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corresponent per a la recollida de propostes sobre el perfil i tipus 
de Conseller/a Tècnic/a. 
1.3 Com a principi de precaució, el nombre de places disponibles a 
què es refereix l’article 10.a. es calcularà en principi com les places 
disponibles d’acord amb els resultats electorals i la normativa 
menys 1. En el cas que després dels acords post-electorals 
dels grups municipals s’estableixi que els consellers tècnics són 
designats com a càrrecs eventuals addicionals,es procedirà a cobrir 
aquesta plaça d’acord amb el que preveu l’article 10.f.

Disposició addicional segona:  
Elecció directa de consellers i conselleres de districte

En el marc del Pla d’Actuació Municipal, una de les mesures 
pendents de desenvolupar i d’obtenir el suport polític per a fer-
la efectiva és l’elecció directa dels consellers de districte. Aquest 
procés polític i ciutadà establirà els mecanismes possibles per 
fer real l’elecció directa dels consellers de districte, així com la 
definició de les seves funcions, per millorar la democràcia a partir 
d’enfortir els canals de proximitat territorial. 

El present reglament intern s’haurà de ratificar abans de l’aprovació 
de la mesura d’elecció directa. Per tant, a fi que l’organització 
garanteixi els mecanismes d’elecció de consellers i conselleres de 
districte de Barcelona En Comú, i tenint en compte els principis 
prioritaris consensuats pels seus activistes, el present reglament 
serà d’aplicació en el cas que la mesura d’elecció directa no 
quedi aprovada abans de la finalització del mandat 2015-2019. 
En cas que la mesura quedi aprovada durant aquest termini, 
l’organització activarà els mecanismes que siguin necessaris per 
adaptar el present reglament als requisits establerts per la mesura. 
Els mecanismes d’adaptació seran aprovats per la Coordinadora 
de BComú i ratificats pel seu Plenari abans de la convocatòria 
d’eleccions de consellers de districte de 2019.

Disposició addicional tercera: Convocatòries 
extraordinàries degut a la manca de suplents

En el cas que durant el desenvolupament del mandat s’hagi 
de procedir a la substitució d’algun/a conseller/a titular, i els 
mecanismes de substitució s’hagin exhaurit, serà necessari 
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convocar l’elecció d’un/a conseller/a titular al districte que 
correspongui. Les característiques del procés electoral per a la 
convocatòria, presentació de candidatures, votació i resultats seran 
els indicats en el Mecanisme transitori aprovat per la Coordinadora 
General el 31 de març de 2017.

ANNEX

Convocatòries extraordinàries per a l’elecció de 
conselleres i conselleres de Barcelona En Comú

Capítol 1. Abans d’iniciar un procés electoral: comunicació 
de la renúncia d’un conseller o consellera de districte i 
revisió dels consellers o conselleres suplents

Article 1.1 El grup municipal del districte ha de comunicar a 
l’organització, a través de la persona responsable de territori de 
la Direcció Executiva i l’Enllaç Territorial, la sortida d’un dels seus 
consellers/es de districte. La comunicació s’ha de realitzar en un 
termini màxim en 7 dies naturals posterior a la comunicació del 
conseller o consellera de la seva voluntat de deixar el càrrec.

Article 1.2 L’organització ha de comunicar a l’assemblea quina és 
la persona suplent que correspon per la substitució. L’assemblea 
disposarà d’un termini màxim de 7 dies naturals per re-confirmar el 
seu aval a la candidatura:

a. En cas que  l’assemblea reconfirmés els avals, s’acceptarà 
el conseller o consellera suplent previst.

b. En cas que l’assemblea no reconfirmés els avals, 
l’organització comunicaria a la persona suplent que, o 
bé pot renunciar; o bé hauria de revalidar els seus avals 
a través de l’assemblea o un altre espai de l’organització 
(Comissió Tècnica, Eix o Grup de Barri).

c. Si els avals no fossin reconfirmats la persona suplent 
disposa de 7 dies naturals per presentar a l’organització la 
seva renúncia o els seus nous avals.

d. Si la persona suplent presentés uns nous avals per part 
de qualsevol espai de l’organització, queda confirmada la 
substitució per aquest candidat o candidata.
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e. Si la persona suplent presentés la seva renúncia o no 
fos capaç de presentar els avals, s’inicia un nou procés 
electoral.

Article 1.3 L’Enllaç Territorial i/o la Secretaria Tècnica d’Organització 
informaran a la Direcció Executiva i al Comitè de seguiment 
estatutari i codi ètic de l’inici d’aquest procés i vetllaran perquè 
rebin tota la informació derivada dels processos que s’iniciïn.

Capítol 2. Procés electoral: convocatòria d’eleccions, 
presentació de candidatures

Article 2.1 El grup municipal ha de realitzar una descripció de 
les funcions que hauria d’assumir el nou conseller o consellera 
de districte sempre garantint la igualtat d’accés al càrrec de 
conseller/a per a totes les persones i respectant el codi ètic de 
Barcelona en Comú.

Article 2.2.  El registre de persones inscrites (El Comú) del districte 
serà el cens electoral sobre el que tindrà lloc la votació. Els casos 
en què hi hagi inscrits al cens d’activistes de l’assemblea del seu 
barri/districte que constin com a residents en un altre districte, 
previ vist i plau de l’assemblea, podran canviar en el Registre la 
seva adreça perquè consti al districte d’on participen a l’assemblea 
i poder participar de la votació. Aquest tràmit s’haurà de fer previ 
al tancament del registre. Del contrari, en virtut del Reglament 
Electoral General no podran votar al no formar part del cens 
electoral.

Article 2.3 L’assemblea de districte, amb el suport de l’equip de 
comunicació de Barcelona En Comú, ha de publicar la convocatòria 
d’eleccions a la web de Barcelona en Comú i enviar-la per correu 
electrònic al registre del seu districte. La convocatòria d’eleccions 
ha d’incloure els següents punts:

a. Persones destinatàries: persones registrades i validades a 
Barcelona En Comú amb residència al districte al que volen 
presentar la seva candidatura. 

b. Calendari electoral
c. Càrrecs que s’escullen (funcions i responsabilitat)
d. Reglament electoral 
e. Dates de tancament del cens electoral i procediment per 

verificar si se’n forma part
f. Via de presentació d’al·legacions i impugnacions
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g. Data de l’assemblea extraordinària oberta al registre del 
districte, en què es fa la presentació de candidatures, 
votació, escrutini i resultats

h. Avís sobre paritat de gènere (veure punt 2.8. d’aquest 
reglament)

i. Funcions que ha de desenvolupar la persona candidata, 
segons la descripció feta pel grup municipal de districte

j. Terminis i mecanismes per presentar les candidatures 

Article 2.4 L’Assemblea ha de fer arribar al Comitè Electoral 
la convocatòria d’eleccions, a través de la Secretaria Tècnica 
d’Organització o Enllaç Territorial, amb un termini mínim de 7 
dies de la seva difusió perquè es comprovi que s’ha realitzat 
correctament. En cas afirmatiu, s’informarà a la Coordinadora 
General de la publicació de la convocatòria i es coordinarà amb 
l’equip de comunicació, que haurà de publicar la convocatòria i 
fer-la arribar a les persones registrades del districte. En cas negatiu, 
s’ha d’informar als representants del barri/districte de les carències 
i es bloqueja el procés fins que aquestes siguin esmenades. En 
cas de desavinença s’ha de recórrer al Comitè Electoral, que ha de 
donar un dictamen en un termini màxim de 14 dies hàbils. 

Article 2.5. Només queden incloses en el cens electoral les 
persones registrades abans de la data de convocatòria d’eleccions. 
Es disposa de 5 dies hàbils des d’aquesta data per validar aquelles 
persones registrades que es vulguin presentar com a candidates, 
però que encara no s’hagin pogut verificar En cas contrari, 
aquestes candidatures quedaran desestimades.

Article 2.6. En el moment de presentació de les candidatures, les 
persones candidates han de:
Explicar les raons perquè defensen la seva candidatura
Compromís d’acceptar el Codi Ètic
Presentar l’aval d’algun espai de l’organització

Article 2.7. Les candidatures presentades en el termini establert, 
hauran de ser confirmades (comprovar que
compleixen tots els requisits) pel comitè electoral. Aquests 
comunicaran a l’assemblea i a les
persones que hagin presentat la seva candidatura, les candidatures 
acceptades i desestimades. En
el moment de proclamar les candidatures es recordarà també el 
calendari del procés electoral i la
data de l’assemblea oberta en la que es procedirà a la votació.
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Article 2.8. En cas que per garantir la paritat a l’equip de consellers/
es sigui necessari triar una dona, les candidatures conformades per 
dones seran les úniques elegibles i el Comitè Electoral desestimarà 
les d’homes, sempre i quan hi hagi alguna candidata dona.

Article 2.9. Des de l’organització s’ha de treballar per promoure 
que hi hagi persones candidates abans de començar el procés 
electoral. En el cas de no haver-hi candidatures al finalitzar el 
termini per presentar-les, s’haurà d’anul·lar l’assemblea de districte 
prevista i allargar el termini fins a tenir-ne alguna vàlida.

Article 2.10. Les candidatures s’hauran de fer públiques a la web 
de Barcelona en Comú entre 15 i 7 dies abans de l’Assemblea 
Extraordinària en què es procedeix a la votació. 

Capítol 3. Comitè Electoral

Article 3.1. El comitè electoral haurà d’estar conformat per persones 
del registre adscrites al districte, intentant incorporar persones dels 
diferents grups de barri així com activistes d’eixos i comissions 
inscrits al districte. També la Secretaria Tècnica d’Organització i 
l’Enllaç Territorial per donar suport. El comitè electoral haurà estar 
composat per un nombre senar de persones, fins a un màxim de 
5 persones. En cap cas, les persones que formin part del comitè 
electoral podran ser candidates. 

Capítol 4. Procés electoral: assemblea oberta, votacions i 
comunicació de resultats

Article 4.1 L’assemblea ha d’establir l’ordre del dia de la 
convocatòria extraordinària oberta. Aquest haurà de recollir com a 
mínim els següents punts:

 - Presentació del grup municipal de districte de les 
funcions que ha de desenvolupar la persona electa

 - Presentació individual de les candidatures. Les persones 
candidates disposaran d’igualtat de condicions i d’un 
temps limitat per fer una presentació 

 - Torn obert de preguntes i paraules adreçades a les 
persones candidates

 - Comprovació per part del Comité Electoral de la identitat 
de les persones presents i la seva inscripció al registre
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 - Votació en urna
 - Escrutini a càrrec del comitè electoral
 - Comunicació dels resultats a càrrec del comitè electoral

Article 4.2 Qualsevol persona de l’organització podrà presentar 
una reclamació/al·legació raonada davant del Comitè Electoral 
en cas que ho trobi oportú durant els 2 dies hàbils posteriors a la 
comunicació del resultats per part de l’organització. En darrera 
instància podrà presentar-ne al Comitè de Garanties de Barcelona 
En Comú.

Article 4.3 Durant els dos dies hàbils posteriors a la votació, 
el Comitè Electoral ha de comunicar els resultats definitius de 
l’escrutini a:

 - Les persones candidates presents a l’assemblea oberta
 - L’assemblea de districte
 - L’organització, a través de la Secretaria Tècnica 

d’Organització o l’Enllaç Territorial

Article 4.4. Durant els 5 dies hàbils posteriors a la comunicació 
del resultats l’organització, la Secretaria Tècnica d’Organització  o 
l’Enllaç Territorial ha de comunicar els resultats a: 

 - El Comitè de seguiment estatutari i codi ètic
 - El Grup municipal
 - El Registre de districte
 - La Coordinadora General

Annex: Contactes de referència de l’organització 

Direcció Executiva: direccioexecutiva@bcnencomu.cat
Enllaç Territorial: territori@bcnencomu.cat 
Secretaria Tècnica d’Organització: organitzacio@bcnencomu.cat 
Comunicació: comunicacio@bcnencomu.cat


