
 

 
 

Acta d’escrutini i resolució del comitè electoral per la         
proclamació dels resultats definitius de l’elecció de consellera        
de Barcelona En Comú del districte de l’Eixample 
 

Barcelona, 23 de febrer de 2018 
 
El comitè electoral constituït per a l’elecció de la consellera del districte de             
l’Eixample, fa constar els resultats de l’escrutini de les votacions que van tenir lloc a               
l’assemblea extraordinària oberta de L’Eixample del passat 21 de febrer de 2018. 
 
També fa constar els esdeveniments ocorreguts posteriorment a la comunicació          
provisional dels resultats, que donen lloc a la resolució del comitè electoral que             
també queda continguda en aquesta mateixa acta. 
 
Primer. Acta d’escrutini de les votacions de consellera del districte de           
L’Eixample 
El resultat de les votacions per l’elecció de la consellera del districte de L’Eixample,              
que van tenir lloc a l’assemblea extraordinària oberta de L’Eixample del passat 21             
de febrer de 2018, són els següents: 
 

● Total vots emesos: 42 
● Total vots vàlids: 40 
● Total vots en blanc: 1 
● Total vots nuls: 1 
● Vots efectius per a la candidata Marina Marcian Garcia: 27 
● Vots efectius per a la candidata Aurora Moreno Tello: 13 

 
Segon. Revisió dels resultats i dels requisits de les candidatures 
Durant el procés d’escrutini el comitè electoral constata que la candidatura de            
Marina Marcian Garcia, no reuneix tots els requisits necessaris per haver presentat            
la seva candidatura, segons el que estableix l’article 5 del reglament de primàries de              
consellers/res de districte i l’article 2.3 a) del mecanisme transitori d’eleccions de            
consellers i conselleres de districte. En concret, després de fer les comprovacions            
oportunes, es constata que la candidata Marina Marcian Garcia no consta com a             
persona registrada i validada en el Registre de Barcelona En Comú de l’Eixample,             
tot i que sí reuneix els altres requisits requerits.  
 
Aquest defecte en la candidatura de Marina Marcian Garcia posa en evidència que             
el procés de validació, que segons el reglament s’ha d’efectuar abans de la             
publicació de les candidatures provisionals, conté errades en no detectar que la            



 

 
 

candidata no està registrada ni validada en el Registre de Barcelona En Comú de              
L’Eixample abans de la convocatòria d’eleccions a consellera de L’Eixample amb           
data de 31 de gener. 
 
El comitè electoral en detectar aquesta incidència, durant l’assemblea extraordinària          
oberta de l’Eixample, en fer lectura dels resultats provisionals i comunicar que el             
procés electoral no s’ha ajustat en la seva totalitat a les característiques i requisits              
que estableix el reglament electoral, fa constar que segons estableix l’article 4.2 del             
mecanisme transitori d’eleccions de consellers i conselleres de districte, qualsevol          
persona pot presentar una reclamació/al·legació raonada davant del Comitè         
electoral en el cas que ho trobi oportú durant els 2 dies hàbils posterior a la                
comunicació dels resultats per part de l’organització. 
 
Tercer. Reclamacions i al·legacions rebudes durant el període establert pel          
reglament electoral 
El comitè electoral durant el període establert per a la presentació de reclamacions i              
al·legacions posterior a la comunicació dels resultats de les eleccions, en rep les             
següents: 
 

● Número de referència 02  
○ Titular: Marina Marcian Garcia 
○ Data de recepció: 22/02/18 
○ Objecte: Sol·licitud d’acceptació de la seva candidatura i validació dels          

resultats de l’escrutini de les votacions 
○ Vist-i-plau de recepció: 22/02/18 
○ Resolució: 23/02/18 segons s’estableix a l’acta d’escrutini i resolució         

del comitè electoral per la proclamació dels resultats definitius de          
l’elecció de consellera del districte de l’Eixample 

 
Quart. Resolució del comitè electoral per la proclamació dels resultats          
definitius de l’elecció de consellera del districte de l’Eixample 
El comitè electoral reunit de forma extraordinària el 22/02/18 havent fet una anàlisi             
de les qüestions recollides anteriorment i després de la deliberació oportuna dels            
diferents escenaris i resolucions possibles que són susceptibles de ser preses per            
aquest comitè, vol posar en evidència el següent: 
 

● El comitè electoral davant el procés accelerat que es porta a terme admet             
l’errada en la comprovació dels requisits de les candidatures anterior a la            
seva proclamació. 

● Després de revisar els processos d’alta al cens d’activistes i registre de            
Barcelona En Comú es detecta que de forma reiterada es donen confusions            



 

 
 

entre ambdós elements, fet que porta a una malinterpretació per part de la             
candidata Marina Marcian Garcia i la mateixa assemblea de barri de           
Barcelona En Comú de la que forma part. Aquesta qüestió es percebuda pel             
comitè electoral com una complexitat de l’organització que fa que la           
interpretació de reglaments, protocols i d’altres processos interns que afecten          
tant als activistes (membre que participen activament als espais de          
participació de l’organització i formen part del cens d’activistes) i com al            
denominat ‘El Comú’ (membres que formen part del registre de Barcelona En            
Comú amb drets i deures diferents del cens d’activistes) pugui donar lloc a             
confusions i errades de les característiques descrites anteriorment. 

● El comitè electoral vol posar de relleu l’esforç i dedicació de les dues             
candidates, així com la seva vinculació al districte a la que han presentat la              
seva candidatura com a conselleres.  

● Es fa palesa que la situació donada no beneficia ni a les mateixes candidates              
ni al mateix grup municipal de districte, i que l’errada de forma que conté el               
procés electoral és quelcom que pels valors i principis de Barcelona En Comú             
en relació a la transparència i la radicalitat democràtica, no poden ser            
admesos en primera instància. 

 
Per totes aquestes raons, el comitè electoral resol el següent: 
 

● Invalidar el procés d’eleccions a consellers i conselleres del districte de           
L’Eixample i per tant els resultats provisionals derivats de l’escrutini de les            
votacions que ha tingut lloc el 21 de febrer. 

● Disposar de 2 dies hàbils posteriors d’aquesta comunicació per a la           
interposició d’al·legacions o impugnacions davant del Comitè de Garanties de          
Barcelona En Comú. Les al·legacions o impugnacions es poden fer arribar           
per correu electrònic a: comitegaranties@bcnencomu.cat. 

● En cas que no s’hagin presentat al·legacions al Comitè de Garanties en el             
període establert segons el punt anterior, convocar un nou procés electoral           
entre el 4rt i 7è dia natural posterior a la data d’aquesta resolució. 

 
Comitè electoral d’eleccions per la  
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