REGLAMENT PRIMÀRIES CONSELLERS/ES DE DISTRICTE – JULIOL 2015
Article 1. Objecte
Aquest document té per objecte regular el procés de primàries per l'elecció dels Consellers/es de
Districte i suplents d'aquests/es per part de Barcelona en Comú.
Article 2. Calendari de primàries
2.1. El període de les primàries començarà el 22 de juny i acabarà el 19 de juliol.
2.2. A continuació, hi ha els terminis més detallats:
a) 22-28juny: Recepció de candidatures mitjançant la tramesa del formulari inclòs a l’annex 1 als
grups de barri de Barcelona En Comú i/o al mail info@bcnencomu.cat. En cas de no haver pogut completar totes les dades necessàries del formulari, la candidatura haurà d'acordar amb
l'assemblea de districte el termini màxim per completar-los.
b) 29juny-3juliol: Tots els districtes han de fer una Reunió Extraordinària per tal de:
 Validar/refusar les candidatures.
 Promoure llistes de consens entre les candidatures presentades.
 Definir de forma consensuada la conformació i torns de les taules de votació presencial previstes pels 3 dies de votacions. La llista de punts de votació, amb els integrants i torns de les
taules s’ha de remetre al Comitè Electoral per la seva validació. (annex 2)
c) 3juliol (23:59h): Termini màxim per a la tramesa per les assemblees de districte de tota la documentació necessària al Comitè Electoral via el mail: incidenciescomite@bcnencomu.cat.
d) 4-5juliol: El Comité Electoral revisarà tota la documentació, resoldrà les incidències relacionades amb les candidatures inscrites, d’acord amb les normes d’aquest reglament, i emetrà llista
de candidatures. També es validaran els punts de votació i la conformació de les taules electorals a tots els districtes.
e) 6-15juliol: Campanya electoral. (article7)
f) 16-18juliol: Votacions. (article 8)
g) 19juliol: Publicació de Resultats Provisionals.
h) El 20 i 21 de juliol es podran fer reclamacions sobre els resultats. (article 10)
i) El 22 de juliol el Comitè Electoral ressol les reclamacions, si s’escau, i es publicaran els resultats definitius.
Article 3. Condició i drets d’elector
3.1. Tindran condició d’electors totes les persones inscrites i validades al registre de Barcelona en
Comú (https://participa.barcelonaencomu.cat).
3.2. Per a la gestió d’incidències vinculades únicament a problemes amb el registre es pot fer servir
l’adreça de correu electrònic incidenciesregistre@gmail.com
Article 4. Candidatures i circumscripcions
4.1. Es poden presentar dos tipus de candidatures a Consellers/es de Districte de Barcelona en Comú:
a) Persones individuals.
b) Equips de fins a dues persones més del nombre màxim de consellers a votar (equip de consellers/es més dos suplents).
4.2. La circumscripció de les candidatures és el registre vinculat únicament al districte en qüestió.
Article 5. Candidats/candidates
5.1. Podran ser candidates aquelles persones que estipula la Llei orgànica 5/85 del Règim Electoral i
compleixin els següents requisits:
 Acreditar alguna vinculació amb el districte (domicili, lloc de treball, participació activa en Resideixes en els espais de Barcelona En Comú o en moviments socials del districte, etc.).

 Compromís de signar el codi ètic (https://barcelonaencomu.cat/es/gobernar-obedeciendocodigo-de-etica-politica).
 Estar
inscrit
en
el
registre
de
Barcelona
En
Comú
(inscripció
a
https://participa.barcelonaencomu.cat i verificació enviant un correu electrònic a incidenciesregistre@gmail.com)
5.2. Cada persona només pot presentar-se 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 primàries.
5.3. En qualsevol moment una candidatura pot retirar-se de les primàries escrivint al correu electrònic
d’incidències del Comitè Electoral (vegeu l’article 10).
Article 6. Presentació de les candidatures
6.1. Entre el 22 i 28 de juny els districtes rebran les candidatures mitjançant la tramesa del formulari
inclòs a l’annex 1 als grups de barri de Barcelona En Comú i/o al mail info@bcnencomu.cat. En cas
de no haver pogut completar totes les dades necessàries del formulari, la candidatura haurà d'acordar
amb l'assemblea de districte el termini màxim per completar-los.
6.2. Entre el 29 de juny i el 3 de juliol tots els districtes han de fer una Reunió Extraordinària per tal
de:
 Validar/refusar les candidatures.
 Promoure llistes de consens entre les candidatures presentades.
 Definir de forma consensuada la conformació i torns de les taules de votació presencial previstes pels 3 dies de votacions. La llista de punts de votació, amb els integrants i torns de les
taules s’ha de remetre al Comitè Electoral per la seva validació. (annex 2)
6.3.
El 3 de juliol a les 23:59h finalitza el termini màxim per a la tramesa per les assemblees de
districte de tota la documentació necessària al Comitè Electoral via mail: incidenciescomite@bcnencomu.cat. Si alguna assemblea de districte no emplena correctament el formulari ni entrega
tota la documentació contemplada en el termini establert la candidatura en qüestió quedaria exclosa
de les primàries. En el cas que aquesta exclusió es degui a un error o omissió per part de l'assemblea
de districte, la candidatura podrà reclamar davant el Comitè Electoral (article 10).
6.4. Entre el 4 i el 5 de juliol el Comité Electoral revisarà tota la documentació, resoldrà les incidències
relacionades amb les candidatures inscrites, d’acord amb les normes d’aquest reglament, i emetrà
llista de candidatures. També es validaran els punts de votació i la conformació de les taules electorals a tots els districtes.
6.5. El 5 de juliol es publicaran a la pàgina web de Barcelona En Comú les candidatures que concorren al procés de primàries.
Article 7. Campanya durant les primàries
7.1. Calendari. La campanya durant les primàries s’inicia el 6 de juliol i finalitza el 15 de juliol.
7.2. 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. (annex 2)
7.3. Cada candidatura organitzarà les activitats que consideri adequades per fer-ne difusió.
7.4. Restriccions per a les candidatures :
a) Es consideraran motius d’exclusió immediata de la candidatura qualsevol tipus de comportament orientat a malmetre infundadament la reputació de qualsevol candidat, així com comportaments xenòfobs, homòfobs, insultants o violents acreditats.
b) El límit màxim de la campanya de les diferents candidatures a conseller/a de districte es fixa en
100 euros per fomentar la igualtat entre les diferents candidatures.
c) L'únic logotip i imatge gràfica vàlids en la campanya són els de Barcelona en Comú.

d) Cap força política confluent a Barcelona En Comú podrà fer campanya a favor de cap candidatura en concret, ni cap candidatura podrà utilitzar cap tipus de recursos materials i humans de
cap força política per fer campanya. En cas de detectar-se incompliment d’aquest punt, el Comitè Electoral podrà invalidar la candidatura.
e) Durant el període de votació, els canals de comunicació creats per cada candidatura, així com
els canals personals dels candidats/candidates només podran fer promoció de la participació,
però en cap cas fomentar el seu vot.
f) Durant el període de votació no es podrà realitzar cap acte per part de les diferents formacions o
de les candidatures vinculat a les primàries.
Article 8. Sistema de votacions, resultats i confecció de la llista
8.1. Calendari. Les votacions es faran entre les 12h del 16 de juliol i les 22h del 18 de juliol.
8.2. El nombre de Consellers/es a escollir pel present procés de primàries és:
 Ciutat Vella: 5 consellers/es + 2 suplents
 Eixample: 3 consellers/es + 2 suplents
 Sants: 4 consellers/es + 2 suplents
 Les Corts: 2 suplents (pendent de confirmació)
 Sarria-Sant Gervasi: 2 suplents (pendent de confirmació)
 Gràcia: 3 consellers/es + 2 suplents
 Horta-Guinardó: 4 conseller/es + 2 suplents
 Nou Barris: 6 consellers/es + 2 suplents
 Sant Andreu: 5 consellers/es + 2 suplents
 Sant Martí: 5 consellers/es + 2 suplents
Aquests/es es sumaran a els/les dos/dues consellers/es ja escollits/ides a cada districte (un/una a les
primàries de març i un/una altre de manera consensuada entre el/la regidor/a i els grups de barri de
Barcelona En Comú de cada districte).
8.3. Es garantiran punts presencials de votació habilitant un mecanisme d’ajuda amb garanties i confidencialitat de la votació en el sistema digital creat per a les primàries. Els punts presencials de votació es publicaran a la pàgina web de Barcelona En Comú així com els dies i horaris corresponents.
8.4. Es constituiran per al moment de la votació la mesa electoral, integrada per un mínim de dues
persones, president o presidenta i per un secretari/secretària, així com també poden haver-hi vocals
que garantiran i vetllaran pel funcionament de la votació, la confidencialitat i l’exercici al vot de les
persones registrades. Les persones que conformen les diferents meses electorals hauran estat validades pel Comitè Electoral .
8.5. Les meses electorals estaran ubicades en locals accessibles en dates concretes que seran validades pel Comitè Electoral com a punts de votació.
8.6. Les votacions es realitzaran en una plataforma digital i comptaran amb mesures de seguretat i
encriptació del vot.
8.7. Sistema de votació:
8.7.1. Les diferents candidatures estaran degudament diferenciades; i també les candidatures a
Consellers/es i a Suplents.
8.7.2. Cada persona disposa de tants vots com el nombre de consellers a escollir més 2 vots per
suplents. Els vots emesos poden ser tots per la mateixa candidatura (vot en planxa) o per vàries (vots a persones de distintes candidatures).
8.7.3. Cada persona escollirà els/les candidats/es que cregui més adients d'entre tots/totes els/les
possibles més 2 suplents.
8.7.4. Cada persona ha d'emetre tots els seus vots perquè es consideri vàlida la seva votació.
8.7.5. Existirà l' opció de votar en blanc (no votar a cap persona de les presentades).

8.7.6. En els casos en què només es presenta una llista, les primàries serviran per validar-la (Sí Blanc). Serà necessària una participació mínima del 15% del registre en aquest districte per a
considerar validada la llista.
8.8. Sistema de recompte de vots:
8.8.1. 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 = (vots al candidat * 0,8) + (vots a la llista * 0,2).
8.8.2. Els/les candidats/es s’ordenaran per nombre de vots finals rebuts.
8.8.3. La llista definitiva de consellers/eres escollits/ides serà paritària i en forma de "cremallera" i
combinarà els resultats ordenats de tots dos sexes (tenint en compte els/les 2 ja definits/ides
mitjançant altres processos). En el cas que els consellers ja definits siguin els dos homes, i a
petició d'una assemblea de districte, el Comitè Electoral podrà decidir concedir més pes a la
presència de dones als restants llocs de llista.
8.8.4. En cas que dos candidats/es obtinguin el mateix nombre de vots, el lloc se sotmetrà a sorteig entre les candidatures empatades.
8.9. Resultats:
8.9.1. El 19 de juliol es publicaran els resultats provisionals de les votacions a la pàgina web de
Barcelona En Comú.
8.9.2. El 20 i 21 de juliol es podran fer reclamacions sobre els resultats.
8.9.3. El 22 de juliol el Comitè Electoral ressol les reclamacions, si s’escau, i es publicaran els resultats provisionals de les votacions a la pàgina web de Barcelona En Comú.
Article 9. Òrgan de control
9.1. La Coordinadora de Barcelona en Comú vetllarà pel bon funcionament, impuls i difusió de les
primàries.
9.2. 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.
9.3. El Comitè Electoral estarà escollit per la Coordinadora de Barcelona en Comú. No podrà formar
part del Comitè Electoral cap candidat.
9.4. Les funcions del Comitè Electoral són les següents: a) validar les candidatures que es presentin;
b) vetllar per la confidencialitat de les dades; c) fer públic el calendari del procés i garantir-ne el compliment; d) garantir la informació a totes les candidatures i la publicació de les que es presentin; e)
supervisar l’organització dels punts de votació i el funcionament de la plataforma web per votar; f)
comunicar el resultat de l’escrutini a la Coordinadora de Barcelona en Comú.
Article 10. Incidències
10.1. Les incidències seran resoltes pel Comitè Electoral amb relació al calendari fixat a l’article 2.
10.2. 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
1. Dades personals i fotografia
Nom i cognoms:
Domicili:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic de contacte:
Enganxa aquí la fotografia teva que vulguis que aparegui a la web.
2. Acreditació del compliment dels requisits per presentar-se
Estic inscrit al registre de Bcomú. Pots fer la teva inscripció en línia a
https://participa.barcelonaencomu.cat/ca i fer la verificació enviant un correu electrònic a
incidenciesregistre@gmail.com
En cas de resultar escollit/ida em comprometo a signar el Codi Ètic de Bcomú
(https://barcelonaencomu.cat/ca/governar-obeint-un-nou-codi-etic-guanyar-barcelona)
Estic vinculat/ada al districte de
, barri de
. Indica el districte i barri corresponents.
Escriu a continuació la manera d'acreditar aquesta vinculació (domicili, lloc de treball, participació en entitats o moviments socials, etc.):
3. CV breu
Escriu aquí el CV que vulguis que aparegui a la web. Tens un màxim de 800 caràcters (incloent els
espais). Pots trobar exemples en: https://barcelonaencomu.cat/ca/primaries-consellers-districtes

4. Motivació / línies polítiques (individuals)
Escriu aquí les motivacions / línies polítiques que vulguis que apareguin a la web. Tens un màxim de
800 caràcters (incloent els espais). Pots trobar exemples en:
https://barcelonaencomu.cat/ca/primaries-consellers-districtes

5. Perfils / Motivació / línies polítiques (equip)
Només si formes part d'un equip, escriu a continuació una breu descripció dels perfils que componen
el mateix així com de la seva motivació / línies polítiques. No es tracta que repetiu el que apareix en la
vostra descripció individual, sinó d'afegir el que aporteu com a equip. Teniu un màxim de 1.600 caràcters (incloent els espais). Aquest camp ha de ser idèntic per a tots/es els/les membres de l'equip.

6. Procés d'avals i formació d’equips
Em presento com a suplent. Posa una X únicament si et presentes com a suplent.
Formo part de l'equip compost per els/les següents membres. Indica els/les membres.
He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú. Indica els grups de barri, eixos temàtics, comissions tècniques o d’altres espais de Bcomú que t'hagin avalat.
El/la candidat/a forma part de l'equip de consens promogut per l'assemblea de districte.
Aquest apartat l'ha d'omplir l'assemblea de districte.
El/la candidat/a NO ha rebut rebut l'aval de l'assemblea de districte. Aquest apartat l'ha d'omplir l'assemblea de districte i, si s’escau, incloure la justificació dels motius de denegació.
El/la candidat/a NO ha rebut l'aval del Comitè Electoral. Aquest apartat l'ha d'emplenar el Comitè Electoral i, si s’escau, incloure la justificació dels motius de denegació.

ANNEX 2. PUNTS DE VOTACIÓ PRESENCIALS, TAULES I ACTES DE CAMPANYA
1. Punts de votació presencials i taules
Nom de l’espai i adreça

Dies i horaris

Persones a la Taula (indicar mail i telèfon)
President/a:
Secretari/a:
Vocals (opcionals):
President/a:
Secretari/a:
Vocals (opcionals):
President/a:
Secretari/a:
Vocals (opcionals):
President/a:
Secretari/a:
Vocals (opcionals):
President/a:
Secretari/a:
Vocals (opcionals):
President/a:
Secretari/a:
Vocals (opcionals):

2. Actes de campanya
Per tal de facilitar la difusió, preparar flyers i gràfica, etc. es tractaria d’incloure aquells actes de campanya centralitzats; és a dir, els que organitza l'assemblea de districte i no els que cada candidatura
faci pel seu compte. Per exemple un acte en el que presenteu totes les candidatures als/les veïns/es
del districte, etc.
Nom de l’espai i adreça

Dies i horaris

Descripció breu de l’acte

