REGLAMENT DE LES ELECCIONS DE CÀRRECS INTERNS DE BARCELONA EN
COMÚ: COORDINADORA GENERAL I COMITÈ DE GARANTIES

Article 1. Objecte
Aquest document té per objecte regular el procés d’elecció de càrrecs interns de Barcelona
en Comú:
a. Direcció Executiva de la Coordinadora General: 8 persones amb paritat de
gènere. Membres de la Coordinadora General amb funcions específiques de gestió
operativa i de funcionament de l’organització.
b. Representants de la comunitat BComú a la Coordinadora General: 10 persones
amb paritat de gènere.
c. Representants i coordinadors/es dels espais de BComú:
i.

Representants de districte: Cada districte 2 persones (com a mínim una
dona), que seran membres de la Coordinadora Territorial i de la
Coordinadora General (podran assistirhi l’un o l’altre però només un).

ii. Representant de comissions tècniques: Cada comissió tècnica 1 persona
+ 1 suplent (com a mínim una dona), que seran membres de la Coordinadora
de Comissions Tècniques i de la Coordinadora General.
iii. Representant d’eixos: Cada eix 1 persona + 1 suplent (com a mínim una
dona), que seran membres de la Coordinadora de d’Eixos (relat). D’aquestes
persones, 4 (+4 suplents) també seran membres de la Coordinadora General.
d. Comitè de Garanties
: 7 persones (amb paritat de gènere), una de les quals tindrà
funció de president/a i les altres 6 de vocals.

Article 2.
Calendari d’eleccions

1.
2.

El període d'eleccions comença el 28 d'agost i finalitza l’1 d’octubre.
A continuació, els terminis més detallats:

Per a l’elecció de membres de la 
Direcció Executiva
, els i les 
Representants de la
comunitat BComú a la Coordinadora General i el 
Comitè de Garanties
, el calendari
serà:
a. 28 d'agost  6 de setembre: Presentació de candidatures mitjançant la tramesa del
formulari inclòs a l'Annex 1 (veure al final d’aquest reglament) al mail
eleccions@bcnencomu.cat

b.
c.
d.
e.

78 de setembre: Publicació de candidatures
910 de setembre: Subsanació d'errors
1115 de setembre: Campanya electoral
1617 de setembre : Votació presencial en el local de BComú al carrer Castillejos,
núm. 233.
f. 18 de setembre: Votació presencial en Plenari extraordinari (lloc per determinar)
g. 19 de setembre: Proclamació de candidatures electes
Per a l’elecció dels i les 
representants de districtes, comissions tècniques i eixos
.
a. 28 d'agost  20 de setembre: Presentació de candidatures mitjançant la tramesa del
formulari inclòs a l'Annex 1 (veure al final d’aquest reglament) al mail
eleccions@bcnencomu.cat
b. 28 d'agost  20 de setembre: Durant aquest període els diferents espais hauran de
celebrar una assemblea a la qual es donin els avals a les candidatures que tinguin
intenció de presentarse i es decideixi la data en que es produiran les votacions per
escollir els seus representants.
c. 2021 de setembre: Publicació de candidatures
d. 2223 de setembre: Subsanacio d’errors
e. 23
29 setembre: Celebració de les assemblees dels diferents espais per escollir els
seus representants (només en el cas que es presenti més d’una candidatura)
f. 30 de setembre: Elecció dels 4 + 4 suplents representants d’eixos membres de
Coordinadora General d’entre els i les representants electes de tots els eixos.
g. 2 d’octubre: Proclamació de candidatures electes.

Article 3. Condició i drets d’elector
3.1. Tindran condició d’electors totes les persones actives a algun dels espais de Barcelona
en Comú reconeguts al Document Fase D.
Per a procedir a l’actualització del cens, el calendari serà el següent:
a. Fins al 8 de setembre: Tots els espais de Barcelona en Comú reconeguts al
document aprovat de Fase D enviaran el cens de persones actives actualitzat a
l’adreça 
logistica@bcnencomu.cat
.
b. 12 de setembre: Publicació del cens provisional.
c. Del 12 al 14 de setembre: Al∙legacions al cens provisional.
d. 15 de setembre: Publicació del cens definitiu.
3.2. La comissió de logística elaborarà el cens provisional a partir de les llistes actualitzades
de persones actives que tots els espais de Barcelona en Comú enviaran a
logistica@bcnencomu.cat
abans del 8 de setembre de 2015.

3.3 Qualsevol persona té dret a fer una al∙legació al comitè electoral si no apareix al cens.
Per a ferho, haurà d’enviar un correu a 
incidenciescomite@bcnencomu.cat d’almenys dues

persones presents al cens que pugui confirmar la seva activitat en algun espai de Barcelona
en Comú reconegut al document de Fase D.
amb el contacte
3.4. El comitè electoral elaborarà el cens definitiu a partir del cens provisional i les
resolucions que faci de les al∙legacions al cens rebudes en el termini establert.

Article 4. Candidatures
4.1. Direcció Executiva
Les candidatures han d’estar formades per equips complets i tancats, de 8 persones amb
paritat de gènere.
4.2. Representants de la comunitat BComú a la Coordinadora General
Les candidatures poden ser de 2 tipus:
a. Individuals
b. Per equips d’entre 2 i 10 persones (amb paritat de gènere)
4.3. Representants de districte
Les candidatures han d’estar formades per equips de 2 persones, dels que ha de formar
part almenys una dona.
4.4. Representants de les Comissions Tècniques
Les candidatures han d’estar formades per equips de 2 persones (representant + suplent)
dels que ha de formar part almenys una dona.
4.5. Representants d’Eixos
Les candidatures han d’estar formades per equips de 2 persones (representant + suplent)
dels que ha de formar part almenys una dona.
4.6. Comitè de Garanties
Les candidatures han d’estar formades per equips complets i tancats, de 7 persones amb
paritat de gènere, i designant la persona que desenvoluparà el rol de President/a.

Article 5. Circumscripcions
5.1. Direcció Executiva
S’escull en Circumscripció única, per tot el cens de persones actives a BComú.
5.2. Representants de la comunitat BComú a la Coordinadora General
S’escullen en Circumscripció única, per tot el cens de persones actives a BComú.
5.3. Representants de districte
Seran escollits per l’Assemblea de Districte corresponent.

5.4. Representants de les Comissions Tècniques
Seran escollits pel plenari de la comissió corresponent.
5.5. Representants d’Eixos
Els i les representants dels eixos seran escollits en plenari del corresponent eix.
Els 4 (+4 suplents) amb paritat de gènere representants d’eixos membres de la
Coordinadora General seran escollits entre els membres de la Coordinadora d’Eixos electe
en el si d’aquesta.
5.6. Comitè de Garanties
S’escull en Circumscripció única, per tot el cens de persones actives a BComú.

Article 6. Candidats/candidates
6.1. Podran ser candidates aquelles persones que estipula la Llei orgànica 5/85 del Règim
Electoral i compleixin els següents requisits:
a. Per a la 
Direcció Executiva
, els i les 
representants de la comunitat de BComú a
la Coordinadora General i el 
Comitè de Garanties
: acreditar alguna vinculació
amb algun dels espais de Barcelona en Comú reconeguts als document Fase D.
b. Pels i les 
representants dels Districtes
: acreditar vinculació amb el Districte
corresponent o algun grup de barri que l’integra.
c. Pels i les 
representants de Comissions Tècniques
: acreditar vinculació amb la
Comissió Tècnica corresponent (reconeguda al document de Fase D).
d. Pels i les 
representants dels Eixos
: acreditar vinculació amb l’Eix corresponent
(reconegut al document de Fase D).
e. Per a tots els candidats i totes les candidates: Complir el Codi d’Ètica Política de
Barcelona en Comú
6.2. Cada persona només pot presentarse en un equip o de forma individual. En cas que un
candidat/a es presenti a més d’un equip o territori, quedarà exclòs de les eleccions.
6.3. En qualsevol moment una candidatura pot retirarse de les eleccions escrivint al correu
electrònic d’incidències del Comitè Electoral: 
incidenciescomite@bcnencomu.cat

Article 7. Presentació de les candidatures
7.1. Les candidatures es presentaran mitjançant la tramesa del formulari inclòs a l’Annex 1
al correu electrònic 
eleccions@bcnencomu.cat
, en els terminis que s’estipulen en l’article 2
del present Reglament.
7.2. La candidatura haurà d’anar acompanyada d’un aval de validació d’algun dels espais de
BComú corresponents a la candidatura que es presenta.

7.3. Són espais de validació els següents:
a. Per a la 
Direcció Executiva
, els i les 
representants de la Comunitat BComú a la
Coordinadora General i el 
Comitè de Garanties
: qualsevol dels espais de
Barcelona en Comú reconeguts als document Fase D.
b. Per els i les 
representants dels Districtes
: Qualsevol grup de barri del Districte
corresponent, o l’Assemblea de Districte corresponent.
c. Per els i les 
representants de Comissions Tècniques
: Qualsevol de les
Comissions Tècniques.
d. Per els i les 
representants dels Eixos
: Qualsevol dels Eixos de BComú reconeguts
per la Comissió de Relat i Continguts.

Article 8. Campanya electoral
8.1. Calendari. La campanya electoral es realitzarà del 11 de setembre al 15 de setembre,
ambdós inclosos.
8.2. El Comitè Electoral vetllarà perquè s'habiliti un espai web per donar a conèixer totes les
candidatures en igualtat de condicions. També impulsarà espais i dinàmiques de
participació per visibilitzar les diferents candidatures i fomentar la interlocució entre
aquestes i la ciutadania
8.3. Cada candidatura organitzarà les activitats que consideri adequades per ferne difusió,
respectant els límits pressupostaris que determina el present Reglament.
8.4. Pressupost de la campanya
BComú pagarà una part de la campanya, sent el pressupost màxim autoritzat de cada
candidatura el doble de la quantitat aportada per l'entitat. És a dir, la part aportada per
l'equip o persona individual candidata no podrà superar la quantitat aportada per BComú.
8.5. El pressupost finançat serà de la següent manera:
●
●
●

Candidatures per l'equip de Direcció Executiva (8 persones): 135€
Candidatures individuals o per equips de la Comunitat BComú (màxim 10 persones):
30€ per candidatura + 15€ per a cada candidat extra
Candidatures per l'equip de Comitè de Garanties (7 persones): 105€

8.6. En cap cas es podrà superar aquesta quantitat. En el cas que això es donés, la
candidatura quedaria impugnada
8.7 La destinació del pressupost ha d'estar destinat íntegrament a l'objecte de la campanya,
amb dos únics conceptes: a) Difusió; b) Comunicació.
8.8 La despesa ha de justificarse segons aquest procediment:

 Pressupost finançat per BComú:
Es presentarà factura amb les següents dades:
Partit Polític Barcelona en Comú
Carrer Castillejos, 233, Baixos
08013 Barcelona
G66476136
 Pressupost finançat per l'equip o persona individual:
Es presentaran tiquets/factures de totes les quantitats

Article 9. Sistema de votacions, resultats i confecció de la llista
9.1. Les votacions a la 
Direcció Executiva
, els i les representants de la comunitat
BComú a la Coordinadora General i el Comitè de Garanties tindran lloc en un plenari
extraordinari el dia 18 de setembre. Hora i lloc a determinar per la Coordinadora sortint. Per
garantir el exercici del dret a vot a aquelles persones del cens que no puguin assistir al
plenari s’habilitarà un punt de votació presencial al local del carrer Castillejos, número 233,
els dies 16 i 17 de setembre. Horari del punt a determinar per la coordinadora sortint.
9.2 Les votacions als i les 
representants de Districte, Comissions Tecniques i Eixos
només es produiran en cas que hi hagi més d’una candidatura a les assemblees
convocades a tal efecte pels mateixos espais.
9.3 Sistema de recompte de vots:
a. Direcció Executiva
:
Candidatures per equips tancats. Cada votant tindrà dret a votar només un equip.
Serà proclamat l’equip que obtingui més vots.
b. Comitè de Garanties:
Candidatures per equips tancats. Cada votant tindrà dret a votar només un equip.
Serà proclamat l’equip que obtingui més vots.
c. Representants de la Comunitat BComú a la Coordinadora General
:
Candidatures per equips i individuals. Cada votant podrà emetre fins a 10 vots
individuals. Es ponderaran els vots obtinguts per cada persona i els vots obtinguts
per la llista d'acord a la següent expressió: vots finals del candidat/ata = (vots al
candidat * 0,8) + (vots a la llista * 0,2). Els/Les candidats/tes s'ordenaran per nombre
de vots finals rebuts tot garantint un resultat paritari.
d. Representació de Districte
:
Candidatures per equips de 2 persones, de les que almenys ha de formar part una
dona. Cada votant tindrà dret a votar només un equip. Serà proclamat l’equip que
obtingui més vots.
e. Representants de les Comissions Tècniques:
Candidatures per equips 1 + 1 suplent de les que almenys ha de formar part una
dona. Cada votant tindrà dret a votar només un equip. Serà proclamat representant i

f.

suplent l’equip que obtingui més vots. El representant serà membre de la
Coordinadora de Comissions Tècniques i de la Coordinadora General.
Representants d’Eixos
:
Candidatures per equips 1 + 1 suplent de les que almenys ha de formar part una
dona. Cada votant tindrà dret a votar només un equip. Serà proclamat representant i
suplent l’equip que obtingui més vots. El representant serà membre de la
Coordinadora d’eixos (relat). Els i les 4 representants+4suplents dels Eixos a la
Coordinadora General (amb paritat de gènere) seran escollits entre els membres de
la Coordinadora d’Eixos (relat) en el sí de la mateixa per consens i en cas que no
sigui possible, per majoria simple.

9.4. En cas que en algun dels espais es presenti només una candidatura, l’espai pot decidir
no obrir procés de votació i donar per vàlida la única candidatura presentada com l’escollida
per l’espai.

Article 10. Òrgan de control
10.1. La Coordinadora sortint de Barcelona en Comú vetllarà pel bon funcionament, impuls i
difusió de les eleccions a càrrecs interns.
10.2. El Comitè Electoral es l’òrgan encarregat d’organitzar, coordinar, supervisar el procés
de primàries i el compliment d’aquest reglament, així com de vetllar per la transparència del
procés, el compliment del codi ètic de Barcelona en Comú i els drets i deures de les
candidatures i de les persones que vulguin participar en el procés de primàries.
10.3. El Comitè Electoral estarà escollit per la Coordinadora de Barcelona en Comú. No
podrà formar part del Comitè Electoral cap candidat.
10.4. Les funcions del Comitè Electoral són les següents:
a. Resoldre les al∙legacions al cens electoral provisional i elaborar el cens electoral
definitiu.
b. Validar les candidatures que es presentin
c. Vetllar per la confidencialitat de les dades
d. Fer públic el calendari del procés i garantirne el compliment
e. Garantir la informació a totes les candidatures i la publicació de les que es presentin
f. Supervisar l’organització del punt de votació
g. Comunicar el resultat de l’escrutini a la Coordinadora de Barcelona en Comú.

Article 11. Incidències
11.1. Les incidències seran resoltes pel Comitè Electoral amb relació al calendari fixat a
l’article 2.
11.2. Les incidències, reclamacions o incompatibilitats s’enviaran al Comitè Electoral via la
següent adreça de correu electrònic: incidenciescomite@bcnencomu.cat
Disposició addicional primera. Barcelona en Comú garantirà la confidencialitat de les
dades de tots els participants i el seu ús exclusiu per a les finalitats exposades en aquest
reglament, així com el compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició addicional segona. El protocol d’actuació i documentació tècnica de la plataforma
de votació es publicitarà a la pàgina web corresponent abans de l’obertura de les votacions.

ANNEX 1. FORMULARI D’INSCRIPCIÓ DE CANDIDATURES
Envieu el formulari a 
eleccions@bcnencomu.cat
.
Marca amb una X per a quin d’aquests espais és la teva/vostra candidatura:
Direcció executiva
▢
Candidatura per equips de 8 persones

Representants de la comunitat BComú a la Coordinadora General
▢Candidatura individual
▢Candidatura per equips d’entre 2 i 10 persones

Representants de districte
Candidatura per equips de 2 persones

▢Ciutat Vella
▢Eixample Dret
▢Eixample Esquerre
▢SantsMontjuïc
▢Les Corts
▢SarriàSant Gervasi
▢Gràcia
▢HortaGuinardó
▢Nou Barris
▢Sant Martí

Representants d’eixos
▢
Candidatura per equips de 4 persones + 4 suplents

Representants de comissions tècniques
Candidatura d’1 persona + 1 suplent

▢Comunicació
▢Organització
▢Logística
▢ParticipacióTransparència

Comitè de Garanties
▢
Candidatura per equips de 7 persones (1 President/a + 6 Vocals)

1. Dades personals i fotografia de CADASCUNA de la/les persona/persones que
conformen la candidatura
Replica aquest apartat tantes vegades com a nombre de persones que constitueixen la
candidatura que presenteu.
●
●
●
●
●
●

Nom i cognoms:
Domicili:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic de contacte:
Fotografia per a la publicació de la candidatura a la web
Acreditació del compliment dels requisits de presentarse:
▢Estic inscrit/a al cens de BComú
▢En el cas de resultat escollit/ida em comprometo a signar el Codi Ètic de BComú
(
https://barcelonaencomu.cat/ca/governarobeintuncodieticguanyarbarcelona
).

●

●

CV breu (escriu el CV que vulguis que aparegui a la web. Màxim 800 caràcters,
incloent espais. En el cas del Comitè de Garanties recordeu que com a mínim 2
persones de l’equip han de tenir formació jurídica. Indiqueuho si s’escau)
Tipus de candidat:
▢Titular
▢Suplent (només en el cas de Comissions Tècniques i Eixos)
▢President/Presidenta (només en el cas de Comitè de Garanties)
▢Vocal (només en el cas de Comitè de Garanties)

2
.
Perfils/Motivació/Línies polítiques de la candidatura
Només si la candidatura és per equips, escriviu a continuació una breu descripció dels
perfils que la componen així com la motivació/línies polítiques. Teniu un màxim de 1.600
caràcters (incloent espais).

