
[ACORD DE CANDIDATURA ] 1

                              

El  comúdelleida va  néixer  com una  plataforma  de  gent  que  volia  construir  una
candidatura  àmplia  i  ciutadanista  per  a  Lleida,  on  hi  col·laboressin  persones
provinents  de  diverses  formes  de  participació  política:  de  moviments  socials,  de
partits  polítics,  de  la  ciutadania  indignada.  Gent  que  compartíssim  el  que  vam
anomenar un “consens de mínims“ basat en la idea de fer política orientada al bé
comú,  amb  transparència  i  des  de  la  participació.  Des  de  llavors,  el  fenomen
municipalista ha sobrepassat les expectatives guanyant a moltes grans capitals de la
península  i  va  penetrar  a  les  institucions  de  centenars  de  ciutats  i  pobles  amb
composicions i fórmules diverses.

El comúdelleida, configurat com a agrupació d’electors per concórrer a les eleccions
del 2015, va crear un marc organitzatiu i una guia de participació emmirallades en les
millors  pràctiques  de  les  anomenades  “candidatures  del  canvi“  entre  elles,  per
anomenar les més properes i importants, Barcelona, Terrassa, Vilafranca del Penedès,
Vila-seca, Madrid... on participen els actors amb què compartim projecte i mètodes de
participació.

En el cas de Lleida, aquesta confluència es va materialitzar primer amb els Pirates de
Catalunya en l’àmbit municipal, i posteriorment en el treball comú i els acords assolits
per la candidatura d’En Comú Podem a les eleccions generals d’Espanya,  on vam
aconseguir  treure  un  diputat,  i  un  molt  bon  resultat  a  Lleida  ciutat,  amb  el  pes
demogràfic que té en la demarcació. També hi ha hagut implicació del comúdelleida
en l’impuls d’Un país en Comú, tot i que posteriorment, en la creació de Catalunya en
Comú no  s’ha  concretat  cap  vinculació  orgànica  entre  l’agrupació  i  l’organització
catalana.

Ara  ens  empeny  tant  l’oportunitat  com  la  responsabilitat,  amb  tantes  persones
simpatitzants i electores que reclamen unitat d’acció i garantia de participació, amb
una organització oberta a la ciutadania. Lleida ens necessita fortes, després de 40
anys d’un govern del PSC manifestament desgastat i suportat per un quadripartit de la
vergonya amb el  PSC, C’s, PP i una trànsfuga de l’antiga Unió). Creiem que és en els
municipis  on  es  materialitza  l’empoderament  ciutadà  que  ciutadania,  partits
d’esquerres i moviments socials reclamaven a les places i carrers. 

La candidatura electoral del comúdelleida es defineix per l’esperit de sumar forces,
eixamplar base electoral i la voluntat d’assolir majories capaces d’aspirar a governar
el municipi i per això es planteja una candidatura conjunta amb Podem i Catalunya en
Comú. Aquesta voluntat de suma vol superar la lògica de les coalicions electorals i de
quotes de partit, generant espais mixtos de treball on els drets i deures siguin de les
persones implicades, vinguin d’on vinguin. Per assegurar el bon funcionament de la
suma de forces polítiques que participen de la candidatura s’estableixen els acords de
candidatura següents amb Catalunya en Comú i Podem. Aquests acords hauran de ser
ratificats per cada una d’aquestes organitzacions que conflueixen en l’assemblea del
comúdelleida, així com per aquesta pròpia assemblea.



Acords de Candidatura:

El funcionament de la candidatura  es regirà pel Marc organitzatiu, la Guia de
participació i el Model de primàries adjunts, aprovats en les diverses assemblees
obertes  del comúdelleida  que s’han produït  i  emmirallats  en els  models  que els
diferents actors defensen i practiquen en les ciutats i pobles del canvi. 

La candidatura es presentarà com a partit  a les eleccions municipals, sota el
paraigües de l‘entitat municipalista que configurin Podem i Catalunya en Comú, per
facilitar la representació a organismes supramunicipals. No obstant, el comúdelleida
adoptarà  el  procediment  d’aval  ciutadà  propi  de  les  agrupacions  d’electors,
demanant almenys 1.500 avals per poder inscriure la candidatura, i n’adoptarà també
el criteri de caducitat del projecte, que haurà de renovar-se o ratificar-se de nou en
cada procés electoral.

Caldrà confeccionar uns documents de compromís polític, amb la màxima participació,
tant de la militància del comúdelleida com del conjunt de la ciutadania. El Projecte
polític  i  el  Programa  Electoral serà  l’eix  vertebrador  de  les  polítiques  a
desenvolupar durant el mandat.

Les persones que, havent sigut escollides mitjançant el procés de primàries aprovat
per l’assemblea, formin part de la llista electoral del comúdelleida, hauran de signar i
comprometre's a complir i fer complir el  Codi d’Ètica política del comúdelleida
(veure document annex de Codi Ètic).

El  nom de la  candidatura  és  el  comúdelleida,  amb  el  logo  corresponent.  Es
garantirà, però, la visibilitat de Catalunya en Comú i Podem, especialment durant
tot el procés de primàries i campanya electoral, així com en la papereta electoral, on
hi figurarà el nom de l’entitat paraigua que constitueixin. Es garantirà la presència
dels noms i imatge de Podem i Catalunya en Comú en la web i  en general en les
diverses eines de comunicació per a la difusió de la tasca municipal. En el marc de la
comissió  de  comunicació  es  concretaran  les  formes  més  adients  per  coordinar  la
comunicació amb la de les diferents organitzacions i per garantir aquesta visibilitat de
totes les organitzacions segons les característiques dels diferents mitjans utilitzats.

Els trets organitzatius fonamentals de la candidatura són: 

- Els càrrecs electes assolits per la candidatura exerciran al seva tasca d’acord amb
els  mandats  de  l’assemblea  conjunta  de  la  candidatura,  l’assemblea  del
comúdelleida, davant de qui reten comptes, i participaran en els espais de treball
col·lectiu definits en el marc organitzatiu.

- Treball unitari i fratern entorn l’assemblea del  comúdelleida els òrgans existents
(segons marc organitzatiu i guia de participació), amb el consens, la transparència i la
democràcia  participativa  i  deliberativa  com  a  principis  de  funcionament.  La
participació a l’assemblea i als òrgans existents són a títol personal, tot garantint la
presència de persones de Podem i de Catalunya en Comú en l‘equip municipal, en la
comissió d‘enllaç i de tresoreria previstes en el marc organitzatiu, a més de la seva
participació en la resta de comissions i grups de treball que tenen caràcter obert. 
 
- Garanties de participació de la ciutadania en la presa de decisions, via telemàtica o
presencial, mitjançant un cens únic de persones. En la mateixa línia, s’estableix la web
comudelleida.cat,  i  les  plataformes  digitals  de  treball  col·laboratiu  que  hi  estan
vinculades, com a eina de transparència i participació telemàtica en la tasca pròpia de
la candidatura. 

https://comudelleida.cat/
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- Garanties a la diversitat en l’elecció dels representants de l’assemblea en l’equip
municipal i en la coordinació dels grups de treball. 

- Exercici de l’autonomia de l’assemblea del comúdelleida en tot allò que afecti a la
política  municipal;  solidaritat amb  les  altres  candidatures  de  la  demarcació  que
formin  part  del  mateix  paraigües  supramunicipal;  participació  en  els  espais  de
coordinació i  treball  municipal  en xarxa que s’estableixin;  i  suport mutu en les
diferent comtesses electorals.

- Els recursos econòmics resultants de la presència del comúdelleida a la Paeria i les
aportacions d’excedents dels càrrecs electes municipals revertiran en l’assemblea del
comúdelleida, que integra també a membres de Podem i de Catalunya en Comú i que
té sobirania per decidir-ne la destinació final. En tot cas, col·laborarà amb els seus
recursos en les tasques de coordinació i cooperació supramunicipal en la mesura de
les seves possibilitats.
 
-  Els  recursos  econòmics  generats  per  la  presència  del  comúdelleida a  les
institucions  supramunicipals  (Consell  comarcal  i  Diputació)  es  repartiran  entre
l‘organització local i la supramunicipal segons l‘acord econòmic que s‘estableixi entre
el comúdelleida i l‘organització supramunicipal de Catalunya en Comú i Podem, tenint
en compte els resultats obtinguts i l‘objectiu de reforçar la presència i activitat dels
diferents actors en el territori.

- Els acords econòmics garantiran als actors els recursos suficients per mantenir la
seva presència al territori mitjançant les respectives seus i activitats pròpies, sempre
en funció del volum total d’ingressos generats.

- Els acords econòmics i la informació sobre la gestió dels recursos complirà amb els
requisits  de  transparència  financera  establerts  per  totes  les  organitzacions
sotasignants  


