Acords de la confluència
per guanyar una Barcelona en Comú
1.- Model Organitzatiu:
S'acorda treballar amb un únic espai de governança de la confluència i del projecte
municipalista. És participarà i es prendran totes les decisions des d'aquest vehicle comú.
La seva construcció es desenvoluparà en dues fases:
Fins les eleccions es treballarà conjuntament i es prenen com a referencia els grups de
barris, eixos temàtics i comissions de Barcelona en Comú. Es farà un registre únic amb
totes les persones vinculades al projecte. Els dos òrgans de govern fins les eleccions
seran els plenaris o espais de ciutat on s'acordaran les línies estratègiques de la
candidatura i podrà participar tothom dels barris, eixos i comissions; i una coordinadora
confluent formada pels coordinadors/es de les comissions, delegats/des dels barris i eixos,
així com nou persones procedents dels diferents actors confluents , mantenint un ordre de
magnitud operatiu de unes 25 persones. En funció de les necessitats i de comú acord es
podran convidar més persones a la mateixa.
Després de les eleccions es realitzarà un acte constituent del dispositiu organitzatiu únic i
procedirà a l'elecció per registre dels òrgans de govern del mateix (plenària i coordinadora)
recollint les sensibilitats de l'espai de confluència
2- Nom i imatge de la candidatura:
S'acorda una imatge i nom únic per la candidatura: Barcelona en Comú és el nom de la
candidatura i el logotip és:
[imatge gràfica Barcelona en Comú]
En tots els canals comunicatius (tant els locals com els d’àmbit nacional o estatal),
Barcelona en Comú sempre encapçalarà tot element comunicatiu i tindrà una mida
destacada, de la mateixa manera que és l’únic logotip que pot aparèixer en solitari. En cas
que es vulguin visibilitzar les altres formacions, s’hauran de posar totes elles. En aquest
sentit, cal fer un migració simbòlica dels partits que formen part de la confluència a
Barcelona en Comú. Això suposa:




Fins a la proclamació de la candidatura es visibilitzaran en segon terme qui
conforma Barcelona en Comú, és a dir, ICV, EUiA, Podem, Procés Constituent,
Equo i Guanyem.
Posteriorment, només es visualitzaran la resta de partits en el mailing i campanyes
comunicatives internes

Finalment en la presentació dels candidats de la llista electoral i la papereta apareixerà el
nom de la candidatura i sense sigles referenciant l’espai dels diferents candidats i
candidates.

3.- Designació i forma legal de la candidatura:
Després d'estudiar les diferents opcions legals de la candidatura es considera que la
formulació legal que més beneficia a la candidatura en relació a la presència a mitjans així
com als espais supramunicipals és una coalició tècnica. Aquesta coalició és Entesa i estarà
formada per, ICV, EUiA, Barcelona en comú i EPM). Això no s’ha de confondre amb el
model organitzatiu en el que totes les formacions hi formaran part, és simplement un
aspecte formal. La designació formal de la coalició és “Barcelona en Comú – E”,
computant, per tant, per Entesa.
4.- Finançament:
D'acord amb tots els actors es destinarà la major part dels ingressos de la candidatura al
dispositiu únic Barcelona en Comú, això no treu que també s'és sensible a necessitats
particulars que els diferents actors puguin tenir. En aquest sentit, s'acorda que Barcelona
en Comú disposarà del 38%, ICV i EUiA el 21%, Podem el 15%, Guanyem el 14% i Procés
Constituent el 6%. Complementàriament la comptabilitat de la confluència valoritzada en un
6% la durà a terme ICV.
Consideracions:
1. Es treballa sobre una hipòtesis de 500.000 euros anuals de subvenció pública (per
vots, regidors/es i consellers/es). En cas que se n’obtingués menys es mantindrien
els percentatges i en cas que se n’obtingués més anirien destinats a parts iguals a
Confluència, Podem, Guanyem i Procés Constituent.
2. La campanya de 2015 es finançarà amb aportacions proporcionals de tots els espais
amb els percentatges esmentats. Si algun actor tingués dificultats per fer front a
aquesta aportació, ICV-EUiA ha posat a disposició finançament provinent de l'estalvi
realitzat durant el vigent mandat. En el cas que algun actor avancés els diners a
algun dels altres, el retorn corresponent es produiria en els següents 4 anys amb
pagaments trimestrals.
3. Totes les despeses de l’activitat ordinària de Barcelona en Comú validades i
realitzades a partir de la presentació de l’acord de confluència, a la roda de premsa
del 10 de febrer de 2015, mantindran les mateixes condicions de finançament i de
retorn que el punt 2 d’aquest apartat. Aquesta activitat ordinària està pressupostada
en una quantitat aproximada de 80.000 €.
4. D'acord amb el punt 2 sobre «finançament, transparència i gestió de les dades» del
nostre Codi Ètic, aprovat el desembre passat, aquesta candidatura es compromet a
«La renúncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que pugin
coartar la independència política de la candidatura».
5. Dins el pressupost de Confluència hi ha un ordre de magnitud de 60.000 euros que
es reservarien anualment par les despeses corrents i la campanya de 2019. En cas
que no es reproduís el mateix pacte present es dividiria el 38% entre 4 (9,5% per
actor) i s’afegiria al pes de cada actor.

Finalment, els excedents de sou per compliment de Codi ètic aniran destinats a cada
formació de referència de cada candidat/a. Els assessors/es recolliran la pluralitat de la
llista i es designaran per consens.
5.- Sistema de primàries i llista de la candidatura:
Es celebraran primàries a cap de llista, que es presentaran a les mateixes amb un equip
format entre 5 i 20 persones. Posteriorment a aquestes posicions, aniran a la candidatura
10 consellers i conselleres de districte escollits també mitjançant primàries. La resta de
consellers i conselleres s’escolliran posteriorment a les eleccions, essent representatius de
l’espai de confluència. Les posicions finals de la llista electoral es reservaran per a cares
visibles, i les restants per a persones referents de les temàtiques de ciutat. Totes les
posicions estan subjectes a la correcció de gènere.

