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1. LA CANDIDATURA ELECTORAL:

 La Candidatura conjunta implica la desaparició de les llistes pròpies dels partits que
s’hi sumin, 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”.

 El funcionament de la candidatura conjunta es concretarà en un acord entre els
diferents partits que s’hi integrin, però respectant l’esperit de confluència en un
espai comú, on totes les persones hi participen a títol individual

 La  marca  electoral  definitiva  s’haurà  de  decidir  de  comú  acord  amb  totes  les
persones i actors participants del procés i haurà de ser aprovada pel l’assemblea.

2. MECANISME DE PRIMÀRIES:

 L’elecció i l'ordre de les 8 a 12 primeres persones integrants de la llista, excepte
el/la cap de llista, es farà mitjançant un sistema d’elecció obert a tota la ciutadania.

 El/la cap de Llista s’escollirà per consens d’assemblea, un cop realitzat la votació de
primàries, entre les persones que hagin rebut més d’un 5% de vots en primàries i
manifestin que es volen postular per encapçalar la llista personal.

 La llista es completarà amb persones que vulguin expressar i representar el seu
suport al projecte, l’ordre de les quals es decidirà en assemblea, a proposta de la
comissió  de  candidatura,  tot  reservant  el  darrer  lloc  per  possibles  figures
simbòliques que donin suport al projecte.

 Totes les persones que es postulin per entrar a la llista hauran de presentar un breu
currículum i text de motivació, així com explicitar si volen concórrer a primàries per
formar part del primer tram de la llista. Les persones que concorrin en nom de les
organitzacions polítiques que conflueixin a la candidatura, hauran de comptar amb
el vist-i-plau de la seva organització.

 Abans de les primàries, s’obrirà un període de presentació de candidatures en què
persones a títol individual o amb el suport d’organitzacions poden presentar la seva
candidatura o poden ser nominades com a possibles candidates, i que culminarà en
un acte de presentació del conjunt de candidates, previ a l’assemblea de validació
de les candidatures.



 La comissió de candidatura recollirà i revisarà la documentació presentada per les
persones candidates i presentarà un informe de valoració a l’assemblea prenent en
consideració els criteris següents per conformar el millor equip possible:

o trajectòria de compromís amb el projecte

o Capacitats tècniques i comunicatives

o Diversitat de l’equip en quant a coneixement de diverses àrees de treball

o Diversitat  i  representativitat  en  termes  generacionals,  territorials  i  de
sensibilitats polítiques

o Disposició i experiència en el treball en equip

 Totes les persones candidates a primàries haurà de contar amb el  vist i plau per
consens  o  més  de  2/3  en  votació de  les  persones  assistents  a  l’assemblea
extraordinària del comúdelleida de validació de candidatures a primàries. Totes les
persones que obtinguin aquest vist-i-plau poden presentar-se.

 El/la cap de Llista s’escollirà per consens d’assemblea, un cop realitzat la votació de
primàries, entre les persones del primer tram que hagin rebut més d’un 5% de vots
en primàries i manifestin que es volen postular per encapçalar la llista personal.

 En l’assemblea de validació de candidatures a primàries serà oberta a totes les
persones adherides al comúdelleida validades per la Taula de l'assemblea.

 Es  tindrà  cura  de  fer  la  màxima  difusió  possible  a  la  ciutadania  de  totes  les
persones candidates a primàries amb igualtat de condicions, per tots els mitjans a
l'abast de totes les organitzacions confluents i de la comissió de comunicació de la
candidatura. Els documents i materials de difusió dels candidats seran d'elaboració
conjunta.

 El primer tram de la llista electoral de la candidatura, excepte el/la cap de llista,
s'elaborarà ordenant de la primera a l'última les persones candidates conforme els
resultats de la votació presencial i telemàtica de primàries.

Sistema de votació:

 El sistema de votació es farà sumant els vots telemàtics i presencials.

 La  votació  telemàtica  es  farà  durant  un  mínim  de  set  dies  naturals  entre  les
persones inscrites a la plataforma de votació del comúdelleida.

 La votació presencial de primàries, oberta a tots els veïns i veïnes de Lleida, es farà
durant 2 caps de setmana amb urnes al carrer amb el màxim de taules de votació
possibles repartides per tot  el  municipi.  Les urnes del  primer dia de votació es
precintaran i es custodiaran en lloc segur juntament amb les actes de votació.

 A cada taula hi haurà com a mínim un fedatari que verificarà i validarà el DNI/NIE
de la persona que vota mitjanant un aplicatiu on-line per evitar duplicitats de vot.

 Cada papereta estarà composada per la llista de persones candidates ordenades
alfabèticament amb un requadre de votació al davant de cada nom. La lletra d'inici
de l'ordenació alfabètica s'escollirà mitjanant un sorteig celebrat al mateix Plenari
de validació de candidatures a primàries.

 Cada persona haurà de marcar 5, 6 o 8 noms en el primer tram, segons el nombre
de llocs a escollir, 8, 10 o 12, respectivament. Les paperetes amb menys vots o amb



més, seran considerades nul·les.

 La obertura de urnes i el recompte es farà per un equip de fedataris que tinguin la
plena confiança del Plenari. L'acte de recompte serà públic. Es guardaran els vots,
les actes de votació i les actes de recompte per qualsevol comprovació posterior.

 Els  resultats  de les votacions s’ajustaran a partir  del  criteri  de paritat  tenint  en
compte que: No es podrà superar la proporció (3-2/2-3) en cada bloc de 5, incloent
el primer lloc de la llista escollit per consens. En els primers dos llocs no pot haver-
hi dos homes, és a dir, hi ha d’haver almenys una dona.

 A les primàries hi podran votar tots els ciutadans i ciutadanes, majors de 18 anys, i
que acreditin  viure al  municipi  de Lleida.  La verificació  es  podrà fer mitjançant
l'adreça que figuri al DNI/NIE o amb qualsevol altre document que ho acrediti.

Compromís ètic dels candidats:

 Les  persones  que  formin  part  de  la  llista  electoral  signaran  un  codi  ètic
comprometent-se a respectar i executar les directrius sorgides de l’assemblea del
comúdelleida, les decisions preses per la Comissió d’Enllaç i l’Assemblea de Ple en
Comú i les resolucions aprovades per la Comissió de Garantires.

 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.

3 CALENDARI DE PRIMÀRIES 2019:

El dia 11 de novembre del 2018 es celebrà l’assemblea extraordinària d'aprovació
de present reglament de primàries.

El dia 27 de gener del 2019 es celebrarà l’assemblea extraordinària de validació i
aval dels candidats a primàries.

El  dia  9-10  febrer  i  el  16-17  febrer  es  celebraran  les  votacions  presencials  i
telemàtiques de primàries a tot el territori del municipi de Lleida.

El dia 24 de febrer es celebrarà l’assemblea extraordinària d’aprovació del primer
lloc i validació de la llista electoral.


