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32. Treballar, preferentment, amb dedicació exclusiva. No obstant això la comissió 
d'enllaç aprovarà, sota petició de l’interessat, en qualsevol moment, sempre que no 
sigui part de les comissions de govern formi part de l’equip de govern, i degudament
justificat, la retribució i/o la dedicació parcial o la retribució per assistències a 
comissions informatives, consells rectors de fundacions, de consorcis, juntes de 
portaveus i/o plens. En tot cas l’assemblea ratificarà les dedicacions dels càrrecs 
electes.

33. Com a regla general es limita el mandat dels càrrecs electes a dues 
legislatures/mandats o supletòriament 8 anys o 10 en cas d’Eurodiputats. 
Excepcionalment, o en cas que la mateixa
persona accedeixi a un altre càrrec electe en representació del comúdelleida en una 
institució
diferent, l'assemblea podrà autoritzar una única pròrroga.

34. Renunciar de forma immediata a tots els càrrecs, Davant la 
imputació/investigació o figura legal alternativa per la judicatura de delictes 
relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, 
enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació 
de fons públics ja sigui per interès propi o per afavorir terceres persones es posarà 
el càrrec a disposició del que decideixi l’Assemblea. Així com també en casos 
d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, 
homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones 
treballadores o vulneració de la declaració dels drets humans.

Propostes de modificació del reglament de primàries.

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

La comissió de candidatura: Abans d’iniciar el procés de primàries es constituirà una
comissió de candidatures responsable de vetllar pel procés, recollir la informació i 
presentar l’informe de candidats a l’assemblea, concretar el mecanisme de votació, 
supervisar i validar el recompte de vots i donar a conèixer els resultats.

Sistema de votació:
 La comissió de candidatura presentarà una proposta de procediment i calendari 
de votació que aprovarà l’assemblea.
 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 persona haurà de marcar 3, 5, 6 o 8 noms en el primer tram, segons el 
nombre
de llocs a escollir 5, 8, 10 o 12, respectivament. Les paperetes amb menys vots o 
amb
més, seran considerades nul·les.

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.

Proposta de modificació de Marc organitzatiu

Recollida d’avals: Avanç de presentar oficialment la candidatura 
electoral serà necessari validar la llista de candidats i la proposta 
programàtica mitjançant la recollida d’avals entre el conjunt de la 
ciutadania del municipi. Independentment de la forma jurídica que 
adopti la candidatura seran necessaris com a mínim el mateix 
nombre d’avals que legalment s’exigirien a una agrupació d’electors 
que es presentés a les eleccions al municipi. En el cas de Lleida el 
requisit serà de 1.500 avals.


