
 

 

   
     

    

 

 

PROCÉS D’ELECCIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES DE DISTRICTE 

 

 

TERMINIS 

La Comissió Electoral de Barcelona estableix com a període per la celebració dels Congressos per 

l’elecció dels Consellers i de les Conselleres de Districte, entre el 25 de juny i el 5 de juliol de 2019. 

 

FUNCIONAMENT DELS CONGRESSOS 

Tal com estableix el Reglament de les Eleccions Municipals de Barcelona, el cos electoral dels 

Congressos serà el que estableixen els Estatuts, és a dir, només la militància de la Federació de Districte 

(els Simpatitzants i Amics podran assistir al Congrés amb dret a veu sense vot). 

 

Tindran dret a sufragi passiu, essent elegibles per a ser Consellers o Conselleres de Districte, totes les 

persones que ho desitgin. Les persones que vulguin optar a ser candidates hauran de presentar una 

carta manifestant la seva voluntat a ser Conseller o Consellera de Districte (en el cas de votacions 

separades, també a ser Conseller o Consellera Portaveu, si s’escau), certificat de compliment de la Carta 

Financera i, a instàncies de l’Executiva Regional, la signatura d’un document de compromís amb les 

tasques i responsabilitats derivades del càrrec de Conseller o Consellera de Districte. 

 

L’elecció de les persones candidates es farà en un Congrés Comarcal convocat a tal efecte, on també se 

sotmetrà a votació la ratificació de la Comissió Electoral de Districte. 

 

El Reglament estableix que cada Congrés escollirà entre 5 i 15 candidats a Conselleries de Districte. Tot i 

això, atenent que els congressos es convoquen amb posterioritat a les eleccions municipals, l’Executiva 

Regional aprova que s’escullin només el nombre de llocs assolits en cada Districte en base als resultats 

electorals. I la llista ordenada segons els vots al Congrés de totes les persones candidates, serà vàlida 

fins al Consell Plenari de Districte on els Consellers i les Conselleres siguin nomenats. A partir 

d’aleshores, qualsevol renúncia, dimissió o cessament d’una persona que ostenti una Conselleria de 

Districte requerirà de la convocatòria d’un Congrés Comarcal per a cobrir la vacant. 

 

El sistema d’elecció dels Consellers i Conselleres serà de llistes obertes amb vot de 2/3 de les persones 

candidates a escollir. Els Districtes podran establir un sistema de votació separada del Conseller o 

Consellera Portaveu. Si es decideix votar una sola llista, el Conseller o la Consellera Portaveu serà la 

persona més votada. Si es fan dues votacions separades, serà compatible la condició de candidat o 

candidata a Portaveu amb la de la resta de la llista. 



 

 

   
     

    

 

 

Les JERC triaran les persones candidates a Conseller o Consellera de Districte. En la mesura que sigui 

possible, es procurarà que hi hagi un o una representant de les JERC a cadascun dels Districtes, garantint 

en tot cas i com a mínim la proporcionalitat entre la militància de les dues organitzacions al Districte. 

 

Es tindrà en compte el criteri de diversitat d’origen a l’hora de configurar les llistes. 

 

La Comissió Electoral de Districte ordenarà la llista de Consellers i Conselleres a cobrir d’acord amb els 

següents criteris: 

 

- La llista final s’haurà d’ajustar al número de Consellers obtinguts a les eleccions al Districte 

- La llista de persones per cobrir els llocs escollits serà igualitària en la seva globalitat, sense 

caldre que sigui cremallera 

- La llista respectarà la persona escollida portaveu al Districte, tant si ha sigut escollida en votació 

separada com si és la persona més votada en una votació única 

- La llista incorporarà, si així s’ha acordat, la persona candidata de les JERC 

- Només es podrà alterar la llista de persones candidates escollida per garantir la igualtat. En cap 

cas es podrà canviar l’ordre per cap altre motiu 

- En cas d’optar pel sistema de dues votacions separades, si una mateixa persona es presenta a 

les dues votacions i surt escollida com a Portaveu, la seva candidatura serà ignorada en el 

recompte de la 2a votació 

 

L’Executiva de Districte haurà de ratificar la proposta de llista definitiva elaborada per la Comissió 

Electoral, i l’haurà de comunicar a comissioelectoral@esquerrabcn.cat no més tard del 8 de juliol. 

 

 

COMISSIÓ ELECTORAL DE DISTRICTE 

Tal com estableix el Reglament de Municipals de Barcelona, la Comissió Electoral de Districte serà 

ratificada pel Congrés de Districte a proposta de l’Executiva (al tractar-se d’una proposta tancada es 

vota en el seu conjunt, amb les opcions Sí, No i Blanc). 

 

Serà una Comissió formada per 3 persones, una de les quals a proposta de les JERC. 

 

En el cas de la Federació de Districte de Sant Martí, s’hi podrà sumar una persona representant de cada 

una de les Seccions Locals, a proposta de les Executives Locals. 
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COMPROMÍS DE LES PERSONES CANDIDATES 

Per poder presentar la candidatura a Conselleria de Districte, és imprescindible que els candidats signin 

el document de Compromís en el compliment de funcions i obligacions de les persones Conselleres de 

Districte. 

 

Així doncs les persones candidates hauran de fer arribar a la Comissió Organitzadora dels Congressos de 

Districte la seva carta de presentació, el Document de Compromís signat i el certificat de compliment de 

la Carta Financera que emet Seu Nacional. 

 

 

RELACIÓ DE CONSELLERIES DE DISTRICTE A ESCOLLIR 

 

 CONSELLERIES DE DISTRICTE 

Ciutat Vella 4 

Eixample 6 

Sants-Montjuïc 5 

Les Corts 4 

Sarrià-St. Gervasi 4 

Gràcia 5 

Horta-Guinardó 5 

Nou Barris 3 

Sant Andreu 5 

Sant Martí 5 

TOTAL 46 

 


