Proposta de reglament per a les
primàries del Comú de Lleida
Eleccions municipals 2015
Preàmbul: El Comú de Lleida presenta una candidatura a les eleccions
municipals de Lleida 2015 en forma d’agrupació d’electors i obre la participació
en les seves llistes a tots aquells ciutadans/nes de la ciutat. Per a fer el procés
d’elecció dels candidats transparent, eficient i il·lusionant planteja un
procediment de primàries que es regularà a partir de les premisses que
s’expliquen en aquest document.
Objectius: Escollir entre tots els ciutadans de Lleida, mitjançant unes primàries
a dues voltes, els candidats que es presentaran en les eleccions municipals de
Lleida 2015 així com el seu cap de llista.
Òrgans: El procediment serà supervisat per la Junta Electoral del Comú de
Lleida. Aquesta serà integrada per 3 membres adherits al Comú de Lleida. Els
membres de la Junta Electoral no podran participar com a candidats en les
primàries. Les seves funcions seran supervisar el procés, vetllar per que es
respectin els requisits de transparència i democràcia, supervisar el procés de
recompte de vots, elaborar la proposta de Llista Electoral i elaborar tots els
documents d’avaluació del procés que l’Assemblea del Comú de Lleida
requereixi.
Els membres de la Junta Electoral seran escollits entre les persones presents en
l’Assemblea de Validació de candidats/tes que es durà a terme el 22 de març de
2015.
Els membres de la Junta escolliran a un dels seus membres per a fer d’enllaç
amb el sistema d’AgoraVoting i un altre per a que actuï com a secretari/a. El
tercer membre serà l'enllaç davant la Administració Electoral
Qui pot ser candidat: Poden ser candidats tots els ciutadans i ciutadanes que
presentin la seva proposta de candidatura i que siguin validats per l’Assemblea
del Comú de Lleida. Tots els candidats/tes hauran d’enviar un correu electrònic
a info@comudelleida.cat indicant la seva voluntat de participar en el procés,
que accepta el present reglament de les primàries i el codi ètic del Comú de
Lleida. En el mateix correu haurà d’adjuntar una fotografia i un breu text
exposant les seves motivacions per a presentar-se.

Poden ser candidats a cap de Llista tots aquells que, havent superar la primera
volta, es presentin voluntàriament al càrrec i així ho comuniquin en l’Assemblea
del dia 22 de Març.
Com es validaran les candidatures: Aquells candidats que compleixin els
requisits de participació presentaran la seva candidatura a l’Assemblea. Totes
les candidatures seran validades a no ser que no comptin amb el consens dels
participants de l’Assemblea.
Qui pot votar: En la primera volta de les primàries poden votar:
a) telemàticament tots els adherits al comú en data prèvia a la convocatòria de
les primàries (15 de febrer)
b) presencialment tots els ciutadans residents en la ciutat de Lleida i que així
ho acreditin.
En la segona volta poden participar tots els adherits al Comú en data prèvia a la
convocatòria de les primàries i que estiguin presents en la Assemblea
Extraordinària del 29 de Març.
Elecció candidats: En la primera volta s’escolliran entre els candidats que es
presentin aquells que podran participar en la segona volta. En la segona volta
s’escollirà el/la cap de llista entre aquells que hagin superat la primera volta i
que voluntàriament es presentin al càrrec.
Criteris d’elecció: En la primera volta s’escollirà un mínim de 10 i un màxim
de 15 candidats que hagin tret un percentatge més alt de vots i que hagin
superat un 5% dels vots efectuats.
En la segona volta s’escollirà mitjançant vot secret i presencial aquell candidat
que hagi obtingut un nombre més alt de vots.
Quan es proclama el número 1 de la llista: El/la número 1 de la llista
electoral serà proclamat por la Junta Electoral al finalitzar el recompte.
Qui i com s’elabora la llista: La Junta electoral elaborarà una proposta de
llista. La llista es formarà prioritzant els millors percentatges de vot de la
primera volta i haurà de tenir en compte els criteris de paritat que defineix la
legislació electoral.
Qui aprova la llista: La llista proposada es presentarà a l’Assemblea del Comú
de Lleida qui serà la que, en darrer terme, l’haurà d’aprovar seguint els criteris
de votació definits en el marc organitzatiu del Comú de Lleida.

En l’Assemblea també es proposaran i s’aprovaran els candidats a completar la
llista, fins a un total de 27 persones.
Procediment: El procediment constarà doncs de les següents fases:
1- 15 de febrer: Assemblea del Comú. Aprovació del sistema de primàries i inici del
termini de presentació de candidatures.
2- 1 de Març: Assemblea del Comú. Validació de les candidatures.
3- (del dilluns 23 al dijous 26 de març ) 1a volta que s’efectuarà mitjançant dues
vies: una votació telemàtica entre els adherits al comú; i el vot presencial en
urnes distribuïdes per la ciutat de Lleida (28 de març). Cada votant podrà votar
diferents candidats fins a un màxim de 5.
4- (29 de març) 2a volta que es durà a terme en una Assemblea Extraordinària del
Comú de Lleida.
5- Elaboració provisional de la de llista Electoral per part de la Junta Electoral.
Aquesta serà comunicada via e-mail als membres adherits del Comú abans del
5 d’abril. Els adherits al Comú tindran marge fins al dia 11 d’abril per a
presentar reclamacions.
6- 12 d’abril. Assemblea del Comú. Es debatran i atendran les reclamacions
presentades i la Junta Electoral sotmetrà a l’Assemblea l’aprovació de la
proposta de llista.

