
CONVOCATÒRIA D’ELECCIÓ DE LA CANDIDATURA QUE CONCORRERÀ A
LES ELECCIONS MUNICIPALS 2023 (Primàries)

La Coordinadora de Barcelona en Comú, en reunió ordinària el 28 de novembre de 2022, ha aprovat
la convocatòria d’eleccions i el calendari electoral, la composició del comitè electoral i el canal per
presentar propostes de candidats i candidates, al·legacions i/o impugnacions al procés electoral.

Així, avui comença formalment el procés per a la confecció i elecció de la candidatura de
Barcelona en Comú que concorrerà a les eleccions municipals de 2023, en els termes establerts
en el reglament electoral vigent.

És important destacar que les votacions seran del 21 al 26 de març i es realitzaran mitjançant la
plataforma de participació digital de Barcelona en Comú.

Calendari electoral

● Convocatòria: 29 de novembre

● Debats als espais de participació: del 30 de novembre al 22 de desembre

● Presentació de propostes a la bústia electrònica: del 29 de novembre al 28 de gener

● Inscripció caps llista: del 7 al 14 de desembre

● Publicació provisional dels caps llista: 15 de desembre

● Presentació d’al·legacions a la publicació de caps de llista: del 16 al 19 de desembre

● Resolució d’al·legacions i publicació definitiva dels caps de llista: 20 de desembre

● Trobades amb els caps de llista: del 9 de gener al 10 de febrer

● Preinscripció candidatures: del 13 al 20 de febrer

● Recollida d’avals individuals dels candidats i candidates: del 21 de febrer al 13 de març

● Proclamació provisional de les candidatures: 14 de març

● Presentació d’al·legacions a la proclamació de candidatures: del 15 al 16 de març

● Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva de les candidatures: 17 de març

● Tancament del cens electoral: 20 de març a les 12h

● Campanya electoral: del 18 al 22 de març

● Votacions: del 21 (12h) al 26 de març (23:59h)

● Proclamació provisional de resultats: 27 de març

● Presentació d’al·legacions als resultats: del 28 al 29 de març

● Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva de resultats: el 30 de març

Càrrecs que es sotmeten a elecció i tipus de candidatures
Càrrecs que es sotmeten a elecció
Cap de llista i equip que concorrerà a les eleccions municipals de 2023 per Barcelona En Comú, i
aspiren al càrrec d’Alcalde o Alcaldessa i al seu equip de govern a l'Ajuntament, així com als òrgans
de representació institucional que corresponguin, de la ciutat de Barcelona.



Candidatures
Candidatures per equips d’un mínim de 5 persones i un màxim de 20; a la llista ha d’haver-hi com a
mínim un 50% de dones ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral
General.

Dret a votar i a presentar candidatures
Tenen dret a vot aquelles persones que a data de tancament del cens electoral hi figurin inscrites i
validades al Registre de Barcelona en Comú i que tinguin divuit anys complerts. La data de
tancament del cens electoral és el 20 de març a les 12 hores.

Els requisits individuals per presentar-se com a candidat o candidata són els següents:
● Aquells establerts a la legislació vigent en matèria electoral
● Acceptació del Codi d’Ètica Política de Barcelona En Comú
● En el cas de trobar-se en el tercer mandat, tenir atorgada l’excepció
● No ser membre del Comitè Electoral
● No concórrer en més d’una llista

Calendari de trobades amb els caps de llista
Les persones que formen part del cens d’activistes de Barcelona En Comú tindran dret a assistir a
una de les vuit trobades que s’organitzaran amb els caps de llista que hagin estat validats pel comitè
electoral en el termini establert. Les trobades tindran lloc al local de Barcelona En Comú, carrer
Marina 131-133, els dies:

● Dimecres 11 de gener (Dues sessions a la tarda)
● Dijous 12 gener (Dues sessions a la tarda)
● Dijous 26 de gener (Dues sessions a la tarda)
● Dimecres 1 de febrer (Dues sessions a la tarda)

Les persones interessades s’hauran d’inscriure únicament a una de les sessions a través d’un
formulari que es proporcionarà als espais d’activisme.

Comitè electoral
Segons estableix l'article 33 del reglament electoral general de Barcelona en Comú, el Comitè
Electoral està format per 5 membres titular i 5 membres suplents que figurin inscrites al Cens
Electoral. Els membres aprovats per la Coordinadora per a la present convocatòria d'eleccions són
les següents:

Titulars:
● Pablo Guerrero (Comissió d'organització)
● Alberto Cordobés (Assemblea de Sant Martí)
● Antònia de Febrer (Assemblea de Gràcia)
● Consuelo Santillán (Eix feminismes / Comissió de cures)
● Laura Cañadas (Assemblea de Les Corts)

Suplents:
● Joan Ignasi Sans (Assemblea de Sarrià-Sant Gervasi + Eix Habitatge)
● Mònica Palet (Assemblea de Nou Barris)
● Anna Fernández (Eix Habitatge)
● Gabi Losada (Assemblea del Clot)
● Raimon Ramis (Eix pel dret a la informació)



ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS

Inscripcions i verificacions al Registre de Barcelona en Comú: del 29 de novembre al 19 de març
● Inscripcions per internet: https://participacio.barcelonaencomu.cat/ca/colabora
● Verificacions presencials: Local de BComú (carrer Marina, 131) de dilluns a divendres de 10

a 13h i de 16 a 20h. Haureu de portar documentació que acrediti la identitat i residència a
Barcelona (DNI, empadronament, rebut de subministrament, etc.)

Canals de consulta de les dades personals al cens electoral: del 29 de novembre al 19 de març
cens@bcnencomu.cat

Bústia per presentar propostes a candidats i candidates / Canal per presentar al·legacions i/o
impugnacions al procés electoral / Canal per presentar candidatures
eleccions_bcomu@bcnencomu.cat

Formulari per a la presentació de caps de llista:
https://drive.google.com/file/d/1W4tB-wNIsiRZgLnDUQ7NpOPUD8QB1dxr/view?usp=share_link

Reglament electoral
https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/document/reglament_elaboracio_i_eleccio_de_la_cand
idatura_que_concorrera_a_les_eleccions_municipals_2023.pdf
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