
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Candidatura electoral  

del comúdelleida  
 
 

 La candidatura és constituirà en forma d’Agrupació d’electors. 

 La figura de l’agrupació d’electors destaca l’origen ciutadà de la candidatura i 

remarca una personalitat pròpia i independent.  

 Aquesta mateixa independència i manera pròpia de fer les coses es tradueix també 

en la presència com a entitat autònoma al Consell comarcal i a la Diputació 

provincial. Malgrat aquesta possibilitat la prioritat de la candidatura serà la dur a 

terme les seves propostes en l’àmbit municipal. 

 L’agrupació d’electors implica la desaparició de les llistes pròpies dels partits 

que hi donin el seu suport, però no la dilució de la seva presència, la seva identitat o 

les seves sigles en la candidatura electoral, importants per als propis partits i també 

per al projecte conjunt i per als electors que, al capdavall, bé han de saber on són 

“els seus”. 

 La marca electoral definitiva s’haurà de decidir de comú acord amb totes les 

persones participants del procés i haurà de ser aprovada per Assemblea. 

 L’elecció de tots els integrants de la llista es farà mitjançant un sistema d’elecció 

obert a tota la ciutadania, a partir d’uns candidats prèviament aprovats per 

l’assemblea amb votació oberta a tots els adherits. 

 Els resultats de les votacions s’ajustaran a partir del criteri de paritat: 

o Cada bloc de 5 haurà d’estar integrat per homes i dones en proporció de   (3-

2/2-3) per respectar els criteris de la llei de paritat. 

 A les primàries hi podrà concórrer qualsevol persona adherida al projecte. 

 A les primàries hi podran votar tots els ciutadans, majors de 18 anys, i 

empadronats a Lleida. 

 Els candidats que es presentin a la llista electoral hauran d'aportar el seu perfil 

personal per donar-se a conèixer i hauran de signar un codi ètic        comprometent-

se a respectar i executar les directrius sorgides de l’Assemblea, les decisions preses 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

per la Comissió d'enllaç, i les resolucions aprovades per la Comissió de Garanties. 

 Els candidats elegits a les primàries signaran un document de renuncia que es farà 

efectiu en cas de  perdre la confiança de l'assemblea. 

 En el cas que algú no complís amb el seu compromís amb la candidatura, la resta 

d’integrants vetllaran en la mesura de les seves possibilitats per preservar les 

decisions acordades. 

 El calendari d’actuacions a seguir es basa en un seguit de moments clau. A finals de 

desembre es convocarà una Assemblea en la qual es constituirà oficialment la 

Candidatura. De desembre a febrer es treballarà en la construcció del programa. Al 

març es duran a terme les primàries i es constituirà la llista electoral. 

 

 

Disposicions addicionals: 

Queda pendent la redacció d'un reglament de votació per a les primàries on es 

concretaran els següents aspectes: 

 Forma i disseny de la butlleta de votació. 

 Nombre de creus que podrà marcar cada votant. 

 Sistema de validació de la votació. 

 

 

 

 


