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PROCEDIMENT ELECTORAL DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2022 

Aquest document concreta el procediment electoral del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de 
cara a les properes eleccions previstes la tardor de 2022.  

Per acord de la Comissió Permanent del Consell, la proposta de procediment electoral s'ha 
publicat a l'espai de treball del Consell a la plataforma Decidim Barcelona. S'ha obert a 
aportacions de les organitzacions del Consell del 14 de juliol al 5 de setembre de 2022, i no ha 
rebut propostes d'esmena. 

Al text original es van incorporar unes petites correccions d'errors i aclariments fets per la 

Secretaria del Consell. El document amb les correccions es va enviar al Consell el 8/9/2022. 

Sese noves esmenes, es va donar per aprovat el 13/9/2022. 

1. Reglament de referència  

El procediment electoral està subjecte al Reglament de funcionament del Consell Ciutadà per 

la Sostenibilitat, i té el propòsit de concretar-lo i detallar-lo. 

2.  Ús de la plataforma Decidim 

Es crearà a la plataforma Decidim Barcelona un espai específic per dur a terme el procés 

electiu. 

3. Comunicació 

La Secretaria Barcelona + Sostenible i la Secretaria Escoles + Sostenibles comunicaran a tota la 

Xarxa el conjunt del procés i cada una de les fases. S’utilitzaran els canals digitals existents: 

web, butlletins i comunicats per correu electrònic. 

La Secretaria del Consell i de la Xarxa estaran a disposició per atendre consultes i aportacions 

relacionades amb el procés electiu.  

4. Cens d’organitzacions membres de la Xarxa Barcelona + Sostenible 

Es farà el cens dels cinc sectors que estan subjectes a elecció: associatiu, empresarial, centres 

educatius, universitats i col·legis professionals. Com a base del cens, s’utilitzarà el registre de 

les organitzacions de la Xarxa al Mapa Barcelona + Sostenible. 

El cens tindrà dues funcions: definir les organitzacions de la Xarxa que podran presentar 

candidatura al Consell i que podran votar en cas que es presentin més candidatures que places 

màximes disponibles al Consell. 

El cens es publicarà a la plataforma Decidim Barcelona i hi haurà un període d’al·legacions de 3 

dies abans de la publicació definitiva al Decidim. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/sites/default/files/inf-2020-722-reglament_consell_sostenibilitat_setembre_2021-rev_dsj.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/sites/default/files/inf-2020-722-reglament_consell_sostenibilitat_setembre_2021-rev_dsj.pdf
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5. Composició del Consell: distribució de places per sectors  

Tal com marca el reglament, dues terceres parts de les organitzacions de cada sector s’escullen 

per presentació de candidatures i l’altre terç per sorteig. Les places màximes de cada sector en 

el Consell són les següents:  

 Associatiu: Màxim 15 representants; 10 per presentació de candidatures i votació; 5 

per sorteig.  

 Empresarial: Màxim 9 representants; 6 per presentació de candidatures i votació; 3 per 

sorteig.  

 Centres educatius: Màxim 9 representants; 6 per presentació de candidatures i 

votació; 3 per sorteig.  

 Universitats: Màxim 3 representants; 2 per presentació de candidatures i votació; 1 

per sorteig.  

 Col·legis professionals: Màxim 6 representants; 4 per presentació i votació; 2 per 

sorteig.  

 

6. Assignació de persona delegada de cada entitat membre per a la presentació de 

candidatures i votació si s’escau 

Les organitzacions censades que vulguin presentar candidatura i/o exercir el seu dret a vot 

hauran de designar una persona física delegada. Per acreditar-se, la persona delegada haurà 

d’omplir un formulari específic creat a la plataforma Decidim Barcelona amb aquesta finalitat. 

En cas que l’entitat vulgui presentar candidatura, el formulari s’haurà d’omplir mínim 1 dia 

abans de la presentació d’aquesta. Si només vol exercir el dret a vot, podrà registrar-se fins 1 

setmana abans de l’inici de les votacions.  

7. Presentació de candidatures de les entitats  

El termini per presentar candidatures serà de dues setmanes des de la data de publicació dels 

censos definitius. 

La candidatura de cada entitat serà presentada a la plataforma Decidim per la persona 

delegada per la seva organització i acreditada. Es publicarà de manera automàtica. Caldrà 

incloure un text de motivació i es podrà annexar un document addicional i vincles amb pàgina 

web, vídeo o altres recursos comunicatius de l’entitat que es presenta.   

Si en algun sector es presentessin menys o igual nombre d’entitats que vacants a cobrir, es 

publicaran directament els resultats provisionals, deixant pas al termini d’al·legacions 

corresponent. 
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8. Campanya electoral  

La campanya electoral durarà un mínim d’una setmana des de que es tanca la presentació de 

candidatures.  

 Es facilitarà el diàleg entre les organitzacions candidates i les votants a l’espai de presentació 

de candidatures al Decidim: les persones registrades podran fer preguntes i comentaris que les 

candidates podran respondre. 

9. Votacions 

Tal com marca el reglament, dues terceres parts de les organitzacions de cada sector s’escullen 

per presentació de candidatures i l’altre terç per sorteig. Si en un sector hi ha més 

candidatures que places, es procedeix a la votació per part de les organitzacions del seu mateix 

sector.  

En els casos que s’hagi de votar, es farà telemàticament a través de la plataforma web Decidim 

Barcelona. Realitza la votació la persona delegada per cada organització, acreditada al Decidim 

amb aquesta finalitat. 

Cada votant podrà marcar en el seu vot un nombre màxim de candidatures d’organitzacions 

del seu sector, proporcional al nombre de places al Consell que estableix el reglament: 

 Pel sector de les associacions,  cadascuna podrà votar fins a 5 candidatures.  

 Pel sector de les empreses, cadascuna podrà votar fins a 3 candidatures.  

 Pel sector de centres educatius, cadascun podrà votar fins a 3 candidatures.  

 Pel sector de les universitats, cadascuna podrà votar fins a 1 candidatura. 

 Pel sector de col·legis professionals, cadascun podrà votar fins a 2 candidatures.  

Les votacions es podran fer al llarg d’un mínim d’una setmana.  

Els resultats provisionals es publicaran el dia següent del tancament de les votacions al 

Decidim Barcelona. A partir de la publicació provisional, s’obre un període d’al·legacions de 3 

dies.  

10. Sorteig  

El reglament del Consell determina que la tercera part restant de les organitzacions de cada 

sector s’escullen per sorteig d’entre totes les organitzacions del cens. 

El sorteig aleatori es farà de manera pública al Decidim Barcelona, el dia següent a la 

proclamació provisional dels resultats de les votacions. Es convocarà a representants d’un 

mínim de dues entitats per presenciar la realització del sorteig.  

Les entitats seleccionades aleatòriament tindran un mínim de dues setmanes per acceptar o 

rebutjar formar part del Consell. 
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11. Proclamació de resultats definitius 

La proclamació definitiva dels resultats, votacions i sorteig, es farà a la plataforma Decidim un 

cop finalitzat el termini de període d’acceptacions derivades dels resultats del sorteig.  

El nomenament dels membres i de les membres del Consell correspon a la Presidència, d’acord 

amb el Reglament del Consell. 

 

12 de juliol de 2022 

 Actualitzat el 8 de setembre de 2022 

 


