REGLAMENT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS BARCELONA 2019
Fonaments normatius i procediment
Art. 1. El procés d’elaboració de les llistes municipals a Barcelona de l'any 2019 ve
regulat per aquest reglament, de conformitat amb el Reglament de les Eleccions
Municipals 2019, aprovat pel Consell Nacional i d'acord amb els Estatuts i normativa
general d'aplicació d'Esquerra Republicana.
Art. 2. El procés d’elaboració de la llista municipal comprèn l’elecció de la persona cap
de llista i, posteriorment, de les persones que s’integren a la resta de la llista, així com
les persones candidates a les conselleries de districte.
El procés de llistes municipals a Barcelona s’inicia, doncs, en una Executiva Regional
que aprova el reglament de funcionament d’aquest procés. L’Executiva Regional també
haurà de fer una proposta de Comissió Electoral de Barcelona que haurà de ser
ratificada en Congrés Regional.
En successives convocatòries s’iniciaran els processos d’elecció de la persona cap de
llista i de la resta de la llista i els consellers i conselleres de districte, així com els
processos congressuals que, si escau, hauran de cloure i ratificar les fases de cada
procés.
De la Comissió Electoral de Barcelona
Art.3. En formaran part la persona cap de llista quan hagi estat elegida, la Presidència
Regional, una persona designada per les JERC d’entre els seus membres i quatre
persones més. La comissió complirà els criteris de paritat del Reglament de la
Federació de Barcelona (Art. 18). L’Executiva Regional l’aprovarà i el Congrés Regional
ratificarà els seus membres.
Aquest òrgan serà l’encarregat d’elaborar la proposta de llista, així com de vetllar
perquè el procediment d’elecció de cap de llista, com també de la resta de la llista, es
faci d’acord amb aquest Reglament, els Estatuts i normativa del partit.
Art. 4. Les atribucions de la Comissió Electoral de Barcelona són:
 Rebre i validar les candidatures a cap de llista i la resta de la llista municipal.
 Vetllar per la correcció del procés electoral de llistes a Barcelona.
 Vetllar perquè les llistes siguin igualitàries, és a dir, que s’ajustin a la normativa
vigent al respecte.
 Proposar a l’Executiva Regional una ordenació dels candidats i candidates de les
Federacions de Districte dins la llista electoral. La llista proposada serà
ratificada en Congrés Regional.
Art. 5. La Comissió Electoral de Barcelona vetllarà perquè les persones candidates
puguin presentar el seu programa i la seva candidatura al cos electoral, regulant
l’enviament de publicitat i els actes de campanya, per garantir la igualtat
d’oportunitats entre les diferents candidatures i el dret a rebre informació per part de

la militància i el conjunt d’electors, inclosa la possibilitat de sol·licitar mesures
d’accessibilitat per garantir la seva plena participació en el procés electoral.
Elecció de la persona cap de llista municipal
Art. 6. El procés per a elecció de la persona cap de llista serà el de primàries externes,
obertes a militants, simpatitzants i amics i amigues d’Esquerra Republicana i a la
militància de les JERC major de 16 anys.
El cos electoral estarà format per les persones que ostentin la condició de militants o
simpatitzants d’ERC o la de militants de les JERC majors de 16 anys, adscrits a les
seccions locals de Barcelona com a mínim tres mesos abans de la data de la jornada
electoral, i també als amics i amigues d’ERC adscrits a les seccions locals de Barcelona
amb una antiguitat mínima de sis mesos. Els i les militants i simpatitzants d’ERC, així
com els i les militants de les JERC hauran d’estar al corrent de pagament en la forma
que preveuen els estatuts.
Art. 7. Les precandidatures a persona cap de llista poden ser proposades, a partir de la
convocatòria del procés d’elecció, per l’executiva regional o bé amb l’aval d’un 10% de
la militància de la Federació de Barcelona, mitjançant signatures recollides amb el
formulari habilitat a tal efecte per la Secretaria d’Organització nacional. La persona que
desitgi presentar la seva candidatura a ser cap de llista municipal, haurà de recollir els
formularis d’aval per a signatura segellats i datats per la Comissió Electoral de
Barcelona a la Federació de Barcelona. Qualsevol signatura no recollida en aquests
fulls serà considerada nul·la.
El període de recollida de signatures serà de quinze dies des de la data de convocatòria
de la jornada electoral, moment en el que els fulls de recollida estaran a disposició a la
seu de la Federació de Barcelona. Un cop recollides, les signatures es lliuraran perquè
les validi la Comissió Electoral de Barcelona, abans de la data i hora fixades com a
termini en la convocatòria del procés.
Cada persona militant només podrà avalar una precandidatura.
Les persones candidates hauran de presentar, juntament amb les signatures recollides,
una certificació de compliment de la Carta Financera emesa per la Seu Nacional. Si no
la presenten, les signatures no seran tingudes en compte i no se’n proclamarà la
candidatura.
Després que expiri el termini de presentació de candidatures i recollida d’avals, la
Comissió Electoral de Barcelona proclamarà oficialment les candidatures.
Les candidatures proclamades designaran una persona representant per a la
interlocució amb la Comissió Electoral de Barcelona. Aquesta persona podrà assistir a
les seves reunions i especialment a les deliberacions sobre els procediments perquè les
candidatures puguin presentar el seu programa i la seva candidatura, regular
l’enviament de publicitat i els actes de campanya, de forma que es garanteixi la
igualtat d’oportunitats entre les diferents candidatures i el dret a rebre informació per

part de les persones amb dret a sufragi. Aquesta assistència s’estendrà fins a la data de
proclamació de la persona cap de llista.
Art. 8. Per a l’elecció de la persona cap de llista es durà a terme un procés congressual
durant dues jornades consecutives: la primera per a votació als col·legis electorals
habilitats a tal efecte, i la segona per a la proclamació de la persona cap de llista.
En un termini màxim d’una setmana després del tancament del termini de presentació
de candidatures i recollida d’avals, es convocarà la jornada electoral i el Congrés
Regional per a l’elecció i proclamació de la persona cap de llista municipal.
La Comissió Electoral de Barcelona exercirà de comissió organitzadora de la jornada
electoral i del Congrés Regional.
Article 9. La Comissió Electoral adoptarà un acord pel qual es determini la durada de la
jornada electoral, que en cap cas pot ser inferior a cinc hores, així com el lloc on
s’ubicaran els col·legis electorals, com a mínim un per districte o secció local allà on hi
hagi més d’una.
Article 10. Durant la jornada electoral es farà una votació en urna única pel cos
electoral registrat en cada col·legi electoral.
Les executives de Districte o Secció Local hauran triat per majoria qualificada de dos
terços dels seus membres, tres persones d’entre els i les militants de cada secció local,
respectant els criteris de paritat que marca el Reglament de la Federació de Barcelona,
perquè formin part de cadascuna de les meses electorals en l’àmbit del districte o de la
secció local en qualitat de Presidència, Vicepresidència i Secretaria de Mesa. Un dels
membres de la mesa ho serà a proposta de les JERC en aquelles seccions locals on
estigui constituïda com a tal. Els acords d’Executiva esmentats es trametran a la
Comissió Electoral de Barcelona, amb les dades de contacte dels membres de les
meses.
La comissió electoral farà arribar a cada secció local i de Districte, amb una antelació
mínima d’una setmana a la celebració de la jornada electoral, la llista contenint els
censos assignats a cada mesa adscrita al seu territori per tal que estigui a disposició del
cos electoral i subjecte a escrutini públic, exposant públicament les llistes a cada casal;
aquestes llistes s’exposaran públicament també a la seu de la Federació de Barcelona.
Els censos hauran estat facilitats per la Secretaria d’Organització nacional d’ERC i per la
Secretaria d’organització de les JERC a la Comissió Electoral de Barcelona.
L’Executiva de Districte o Secció Local establirà els procediments i garanties necessaris
per a l’exercici del sufragi secret, imparcialitat del procés d’elecció, custòdia i
salvaguarda de les dades censals i dels resultats de la votació fins a la seva
proclamació, i informarà a totes les persones amb dret a sufragi que poden sol·licitar
mesures d’accessibilitat per garantir la seva plena participació en tot el procés
electoral.

Cada candidatura podrà tenir, com a màxim, un apoderat a cada col·legi electoral si
així ho notifica a la Comissió Electoral de Barcelona en el termini que aquesta fixarà.
Article 11. Un cop feta la votació es procedirà a cada col·legi electoral a fer l’escrutini
de l’urna a porta tancada per part dels membres de cada Mesa electoral, supervisat
pels apoderats de cada candidatura adscrits al col·legi electoral i amb l’assistència de
les persones incloses al cens que siguin presents al col·legi electoral en el moment de
cloenda de la jornada, les quals ho hauran notificat prèviament als membres de la
Mesa electoral.
Tot seguit, la presidència de cada mesa comunicarà els resultats a la Comissió Electoral
de Barcelona perquè, en vista dels resultats, proclami la persona candidata a cap de
llista a les eleccions municipals.
Article 12. Es proclamarà com a cap de llista la persona amb més vots, sense computar
els vots en blanc ni els vots nuls. El resultat de la votació es farà arribar, en el termini
màxim d’una setmana, a la Comissió Electoral Municipal.
Conformació de la resta de la llista
Article 13. La resta de llista es conformarà a partir de les propostes ordenades de
candidats i candidates trameses per cada districte, per les JERC i de la proposta de
persones efectuada per l’Executiva Regional.
L’Executiva Regional podrà proposar a la Comissió Electoral de Barcelona fins a un 10%
de persones candidates per a la seva inclusió a la llista electoral. Aquesta proposta de
candidats/tes haurà de ser ratificada en Congrés Regional i inclosa dins la proposta de
llista que la Comissió Electoral de Barcelona elabori i que haurà de ratificar el Congrés
Regional.
Només hi podrà haver dues persones candidates proposada per l’Executiva Regional en
cada tram de 20 llocs de la llista electoral.
Article 14. Les propostes ordenades de persones precandidates de cada districte
s’efectuaran atenent el prescrit seguidament.
Les federacions de Districte convoquen Jornades Electorals seguides de Congressos als
seus Districtes que se celebraran en els terminis fixats prèviament per la Comissió
Electoral de Barcelona per a triar i ratificar els seus candidats i candidates a la llista
municipal, havent estat fixat prèviament el nombre de persones candidates que
correspon a cada Districte –amb repartiment proporcional al nombre de persones
militants entre tots els Districtes de llocs a cobrir de la resta de llista, garantint que tots
els districtes tinguin un mínim de 2 candidats o candidates–, amb el següent
procediment: es triarà una persona de cap de llista, i la resta de persones es triaran per
vot limitat de 2/3 del total dels llocs per cobrir; no serà incompatible ser candidat/a a
cap de llista i a la resta de la llista. Les llistes de les persones candidates dels districtes
hauran de complir els criteris d’igualtat.

Amb aquest objectiu i per tal de complir els criteris de paritat que marquen els
reglaments superiors, podran estar situades en la llista de Barcelona persones
candidates escollides a la resta de llista del districte per davant de la persona escollida
en primer lloc al mateix districte.
El cos electoral de les jornades electorals de Districte serà el mateix que regula l’article
6 d’aquest Reglament, mentre que el dels congressos serà el que marquen els Estatuts
del partit, ambdós amb data actualitzada a la celebració dels mateixos.
La Comissió Electoral de Barcelona comunicarà abans de la convocatòria dels
Congressos de Districte la relació del nombre de candidats i candidates a escollir en
cada Congrés.
Els Districtes comunicaran a la Comissió Electoral de Barcelona la llista ordenada de
candidats/tes en el termini que fixi la mateixa.
Article 15. Igualment, d’acord amb l’article 18 d’aquest Reglament, les JERC triaran els
seus candidats i candidates a la llista municipal, que també haurà d’acomplir els criteris
d’igualtat, havent estat fixats prèviament el nombre de persones candidates per la
Comissió Electoral de Barcelona en funció de la proporcionalitat de militància
d’ambdues organitzacions a la ciutat.
Article 16. L’ordenació de la llista s'efectuarà atenent a criteris responsables i objectius
que tindran en compte la igualtat, l’equilibri territorial, la capacitat personal, l’eficàcia
previsible per exercir les funcions a realitzar, la representativitat social, l’activitat
militant interna i l’acció política externa.
La Comissió Electoral de Barcelona consultarà el compliment de la Carta Financera de
totes les persones candidates. Si alguna persona no n’està al corrent, no serà inclosa
en la llista municipal.
Es convocarà un Congrés Regional per ratificar la llista proposada per la Comissió
Electoral de Barcelona. Un cop celebrat el Congrés Regional, la Comissió Electoral de
Barcelona enviarà els acord adoptats a la Comissió Electoral Municipal.
De les coalicions i pactes preelectorals
Article 17. Per les possibles coalicions preelectorals se seguirà el procediment següent:
L’Executiva Regional haurà d’aprovar, a iniciativa de la Presidència Regional, la
proposta d’una coalició o pacte preelectoral. La proposta haurà de ser ratificada per la
militància en consulta o en Congrés Regional i haurà de respectar les condicions
d’igualtat fixades pel Reglament marc de les eleccions municipals. Les coalicions
aprovades hauran de complir també el règim d’incompatibilitats.
Presència d’independents
Article 18. La inclusió de persones independents a les llistes d’Esquerra Republicana
seguirà el procediment següent: l’Executiva podrà proposar fins a un 10% de persones
candidates independents a la Comissió Electoral de Barcelona perquè formin part de la

llista electoral municipal. Només podrà haver-hi una persona independent proposada
per l’Executiva regional en cada tram de 10 llocs de la llista electoral.
Aquestes persones independents s’escolliran per part de l’Executiva seguint criteris
d’igualtat, de capacitat personal, de representativitat social i l’acció política externa.
L’elecció de les persones candidates a Conseller o Consellera de Districte
Article 19. La Comissió Electoral de Barcelona fixarà el termini de celebració dels
congressos de Districte on s’escolliran les persones candidates a Conseller o Consellera
de Districte.
L’elecció de les persones candidates a les conselleries de districte es farà en un
Congrés de Districte convocat a tal efecte. Serà compatible la condició de
precandidat/a a la llista municipal amb la de candidat/a a la conselleria de districte.
El cos electoral dels congressos de districte serà el que marquen els Estatuts del partit
amb data actualitzada a la celebració dels mateixos.
Cada Congrés de Districte haurà de triar un mínim de cinc i un màxim de quinze
candidats a ocupar la conselleria de districte, respectant el criteri d’igualtat. Els
districtes podran establir un sistema de votacions separades per a l'elecció del/la
conseller/a portaveu i de la resta de la llista o una sola llista. La fórmula de votació
serà, en tot cas, la de llistes obertes amb elecció de 2/3 de les persones candidates a
escollir.
Les JERC triaran el número de persones candidates que li correspongui del total, en
funció de la proporció de militància de cadascuna de les organitzacions al territori
corresponent. Les seves llistes de candidats i candidates hauran de complir el criteri
d’igualtat.
Per tal de garantir la igualtat de gènere, i la inclusió dels candidats i candidates de les
JERC, a proposta de l’Executiva Comarcal, el Congrés de Districte per a l’elecció dels
consellers ratificarà una Comissió Electoral de Districte amb 3 membres, un dels quals
a proposta de les JERC, que ordenarà la llista. En el cas dels districtes que disposin de
Seccions Locals, la Comissió incorporarà, a part dels 3 membres ja establerts, un/a
representant designada per cadascuna de les Seccions Locals.
La Comissió Electoral de Districte consultarà el compliment de la Carta Financera de
totes les persones candidates. Si alguna persona no n’està al corrent, no serà inclosa
en la llista de consellers/res de Districte. D’altra banda, garantirà també que s’informa
a totes les persones amb dret a sufragi que poden sol·licitar mesures d’accessibilitat
per garantir la seva plena participació en tot el procés electoral.
En cap cas la Comissió Electoral de Districte podrà alterar l’ordre resultant del Congrés
de Districte excepte per garantir que la llista definitiva compleix les condicions
d’igualtat de forma alterna i que, així mateix inclou les persones candidates de les JERC
garantint la proporcionalitat entre ambdues organitzacions.

Així doncs, les persones dels mateix gènere escollides en segon lloc al Congrés de
Districte no podran estar situades en la llista per davant de la persona del mateix
gènere escollida en primer lloc al mateix Congrés i sempre es respectarà la posició del
candidat o candidata més votada al Congrés de Districte.
L’Executiva de Districte haurà de ratificar la proposta de llista definitiva elaborada per
la Comissió Electoral de Districte.
Disposició final primera
Aquest reglament haurà de rebre l’aprovació de la Comissió Electoral Municipal, que
comprovarà que les disposicions s’ajusten a normativa de rang superior i a la resta de
normativa interna d’Esquerra Republicana. En el cas que es detectés alguna
divergència o incompatibilitat, el retornarà a l’executiva Regional per a esmena i nova
aprovació.
Disposició final segona
En tot el que no preveu aquest reglament s'aplicarà el Reglament Electoral Municipal
2019, i la seva interpretació – al marge de les consultes prèvies i potestatives a la
Comissió Electoral Municipal- correspon a la Comissió Electoral de Barcelona.

