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Reflexions de la Comissió especial d'Ètica i Bon Govern sobre la 
campanya electoral de les properes eleccions municipals de 28 de 

maig de 2023. 
 

Des de la Comissió especial d'Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Lleida volem 
fer una crida a la responsabilitat de totes les persones que siguin candidates i als 
partits que representin, perquè planifiquin la precampanya i campanya electoral per 
a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, en sintonia als preceptes que  
estableix el Codi ètic per a l’exercici d’activitats públiques de l’Ajuntament de Lleida, 
com de ben segur ja haurà tingut tothom en compte.  

Donat que el nostre sistema electoral disposa de mecanismes per gestionar els 
possibles casos de perversió d’aquests valors ètics i democràtics en què puguin 
incórrer candidats i candidates o partits als que els electors poden acudir; com les 
juntes electorals o els mateixos tribunals de justícia, les persones que formem la 
Comissió especial d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Lleida, des de la 
neutralitat necessària, hem decidit que fins a la constitució del nou Ajuntament no 
donarem resposta a cap consulta que ens pugui arribar per tal d’evitar distorsions 
i garantir el bon desenvolupament del procés electoral tot preservant els valors 
propis d’una democràcia. 

Aprofitem l’enviament d’aquesta tramesa per recomanar:   

● Actuar d'acord amb les lleis i les regulacions establertes en el marc legal; 
● Respectar el calendari electoral; 
● Respectar el dret a la llibertat de què gaudeixen tots els partits per 

organitzar-se i desenvolupar una campanya electoral per fer arribar el seu 
missatge als electors; 

● Respectar els drets dels electors per obtenir informació de totes les fonts 
d’informació; 

● Centrar l'actuació de la campanya en un context ètic, basat en els temes 
polítics i les plataformes polítiques, en lloc de conduir campanyes brutes, 
fonamentades en rumors o insinuacions; 

● Respectar la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació per cobrir les 
campanyes electorals i per expressar opinions sobre els temes electorals;  

● Acceptar els resultats oficials de l’elecció i la decisió final emesa per 
l’organisme encarregat. 

Així doncs, creiem necessari el compromís de tots els partits que concorrin a les 
properes eleccions municipals, perquè respectin les normes bàsiques en l'aplicació 
dels principis ètics recollits al Codi Ètic, per tal de donar confiança a la ciutadania 
en la celebració i el resultat de les eleccions. Tenim el ple convenciment que és molt 
més probable que els partits obrin de bona voluntat si es comprometen 
voluntàriament a complir el Codi Ètic per a l'Exercici d'Activitats Públiques de 
l'Ajuntament de Lleida. 


