
Acta assemblea comudelleida, 6 d’abril de 2014 

 
1. Recordatori aprovació de l'acta de l'assemblea anterior 

Es fa un breu recordatori de l’acta, que resulta aprovada per consens. 

 
2. Informe de la tasca feta.  

Les diferents comissions presenten un breu informe de la tasca que han fet des 
de l’anterior assemblea. A més de l’informe que ja s’havia fet arribar amb la 
convocatòria, el Juan presenta l’estat de comptes del Comúdelleida. Es recorda 
la importància d’anar aconseguint més fons, a través d’aportacions dels socis o 
simpatitzants que fins al moment han estat la principal font de finançament. 
També es planteja la possibilitat de generar algún ingrés amb la venda de 
samarretes i altre material (xapes, pins...) 

 
3. Presentació de les línies generals de proposta de campanya 

L’alfred presenta les línies generals de la campanya prevista per al període 
abril-juliol. Es defineixen tres eixos transversals, que reuneixen les idees del 
consens de mínims del Comúdelleida i que coincideixen també amb els eixos 
d’altres col·lectius, plataformes i partits polítics de la ciutat.  

Els tres eixos són: 

1. Participació i transparència 
2. Persones i barris 
3. Pressupostos per al bé comú 

Per a cadascun es presenten els principis generals i propostes d’acció que es 
desenvolupen en els següents punts de l’ordre del dia. 

(veure document adjunt: resum de campanya) 

 
4. Participació al Multireferendum i a la Plataforma en Defensa dels Sereis 
Públics 

El Carlos explica la feina de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de 
Lleida, sorgida arran de l’audiència pública sobre la privatització dels servis 
públics de Lledia que es va fer al gener. El Comú ha anat participant en les 
reunions de la Plataforma i proposa a l’assemblea la ratificació de la integració 
del Comú en aquesta plataforma. 

S’acorda per consens participar-hi. 

El Carlos exposa la campanya de Multireferendum promoguda a Lleida per la 
Plataforma en Defensa dels Serveis públics. La campanya pel Multireferendum 
ha estat promoguda per diversos col·lectius, com Som lo que sembrem i la 
PAH, que han estat involucrats en la promoció d’iniciatives legislatives 

http://comudelleida.cat/lassemblea-general-del-comu-de-lleida-explica-el-projecte-i-recull-aportacions-ciutadanes/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-que-hem-fet/
https://www.facebook.com/ADSPlleida


populars, i que han vist com els procediments de tramitació parlamentària 
d’aquestes iniciatives n’han desvirtuat el sentit.  

D’aquí surt la proposta d’impulsar un referendum que, coincidint amb les 
eleccions europees, permeti a la ciutadania pronunciar-se sobre cinc 
preguntes: quatre que seran comunes a tot Catalunya i una de caràcter local. 
Les preguntes comunes fan referència a: 

- cultius i aliments transgènics 
- dret a referendum vinvulant per a les iniciatives legislatives populars 
- deute il·legitim 
- control democràtic i directe de l’energis. 

La pregunta local a Lleida serà sobre la municipalització del servei públic de 
l’aigua. 

El procediment de votació contempla la votació on-line, votacions en taules que 
s’aniran posant als barris durant el mes de maig i la votació el mateix dia de les 
eleccions europees en taules properes als col·legis electorals.  

FORMES DE 

VOT 

EMPLAÇAMENT DATES 

Electrònic https://www.multireferendum.cat 23 d’abril – 16 de maig 

Anticipat Centres socials, espais públics, etc. 17 de maig – 24 de 

maig 

#25dMaig Meses a les proximitats dels col·legis electorals 25 de maig 

 

Se sotmet a ratificació de l’assemblea la participació del Comú en el 
Multireferedum. Aixó implicarà la gestió d’almenys dues taules el dia de les 
eleccions i la col·laboració en la difusió. 

L’Aleix, de la Plataforma Auditoria Ciutada del Deute, un dels col·lectius 
impulsors del Multreferendum, remarca que es tracta d’un procés molt complex, 
que requereix molt esforços i per al qual es compta amb poc temps de 
preparació. Es comenta que això, sumat a que no tindrà cap validesa legal, pot 
generar alguna fustració, però que en tot cas és una bona manera de posar en 
pràctica propostes participatives en relació a temes d’interès comú, i sobre els 
quals hi ha mobilització i alternatives. 

S’aprova per consens. 

 
5. Creació d'Observatori ciutadà municipal a Lleida 

El Carlos presenta la proposta d’impulsar i participar en la posada en marxa 
d’un Observatori Ciutadà Municipal (OCM), una eina que permet auditories 
ciutadanes municipals. El Carlos posa alguns exemples de la utilitat que poden 
tenir els OCM per interrogar l’ajuntament sobre la gestió dels diners públics, 
tant des del punt de vista dels ingressos, com de la despesa i l’endeutament. 
Com s’explica la previsió d’increment en més d’un milió d’euros dels ingressos 
per multes?; quina és la viabilitat real del pressupost de la Paeria, amb 
informació contradictòria sobre previsions de dèficit o superàvit?; ha estat 
correcta la gestió del mercat de Cappont?; és adequada la política de taxes per 

https://www.multireferendum.cat/
http://demo.ocax.net/site/index


serveis municipals?, són alguns exemples de qüestions per les quals un OCM 
pot ser útil.  

Des de la comissió de continguts del Comú, on s’ha estat treballant sobre els 
pressupostos municipals, es proposa participar en la creació d’un OCM a 
Lleida. Ens hem posat en contacte amb la Plataforma Auditoria Ciutada del 
Deute, que és qui ha desenvolupat el projecte OCM, i que ens ha posat en 
contacte amb altres persones de Lleida també interessades en implementar 
l’eina a nivell lleidatà.  

L’Aleix, de la Plataforma Auditoria Ciutada del Deute, fa una presentació de 
l’OCM: 

- és un grup de persones del mateix municipi dedicades a fomentar la 
transparència i la participació ciutadana a la seva ciutat 

- permeten processos d’auditoria ciutadana municipal, a l’oferir informació 
sobre la gestió pressupostària i eines per a vehicular consultes públiques 
a l’ajuntament 

- denuncien i plantejen alternatives a l’opacitat en la gestió d’allò públic i 
treballen per l’empoderament ciutadà individual i col·lectiu.  

- Ofereixen accés públic obert i comprensible a les dades sobre com es 
gestionen els diners 

- Per crear un ocm en un municipi cal un grup de persones que 
s’encarregui de la gestió de la web i dels tràmits de les consultes a 
l’ajuntament. Això implica tasques d’administració de web, de gestió de 
continguts sobre els pressupostos, i de tramitació i eguiment de les 
consultes 

- Existeixen OCM en diverses ciutats catalanes com Badalona, Terrassa, 
Sabadell, Blanes... 

S’acorda participar en la creació de l’OCMLleida, a twitter @OCMLleida 

 
6. El Procés Constituent Terres de Lleida i el Comú 

El Sergi explica com, dins del treball de contactes del Comú, s’ha estat en 
relació amb el Procés Constituent del Segrià, un projecte amb moltes coses en 
comú amb el Comú. En aquest darrers mesos, a més, dins el Procés 
Constituent s’ha obert un debat sobre el municipalisme i la relació que ha de 
tenir el Procés amb candidatures i partits a nivell municipal. És per això que es 
convida al Procés a participar en l’assemblea. 

Maria José Fumanal, del Procés Constituent Segrià, ha expressat el suport a 

la tasca de suma endegada pel Comú de Lleida, amb qui veu clars punts de 
coincidència: “Com el Comú, volem anar de baix cap a dalt per reaccionar 
davant el que està passant. Tenim la mateixa filosofia”, tot i que uns a nivell 
català i els altres a nivell municipal. Expliquen com en un any de treball el 
Procés Constituent supera els 47.000 adherits. Actualment, estàn treballant en 
establir, de manera formal, quina serà la línia de col·laboració amb el Comú de 
Lleida. 

https://es-es.facebook.com/procesconstituentlleida


 
7. Accions incloses dins la campanya 

Es presenten diverses accions que s’emmarquen en els tres eixos de la 
campanya 

- Visites als barris (paradeta + videomaton + entrevistes) 

El Juan presenta un calendari per anar fent “visites” als diferents barris de la ciutat. 
Durant la setmana s’aniria a posar cartells en el barri (en associacions, forns, 
cafeteries, altres comerços...), i el cap de setmana es muntaria una paradeta amb 
material de difusió i merxandatge, i un videomaton per recollir opinions, propostes, 
comentaris, de la gent del barri. També es pot untar un set per a entrevistes a 
persones d’associacions, col·lectius o experts del barri. 

 
- La revista de La Paeria 

L’Alfred explica la proposta d’aconseguir per al Comú una pàgina de la revista que 
edita i distribueix La Paeria a totes les cases, on es combinaria informació de diverses 
entitas i col·lectius. L’acció s’inscriu en l’eix de participació i transparència, al mateix 
temps que permet incloure informació sobre els probles que afecten a persones i 
barris o aspectes de pressupostos i gestió de serveis públics. Es compta amb 
Col·laboradors per fer una pàgina que sigui informativament i gràficament atractiva. 

 

- Acció denúncia de les despeses d’aparador sobredimensionades 

El Sergi explica la proposta de realizar una acció puntual i vistosa encarada a 
denunciar la política de grans despeses molt vistoses però sobredimensionades. 

 

- Les entrevistes del comú 

L’Amaia presenta el pla de la comissió de comunicació d’endegar una sèrie 
d’ntrevistes amb persones expertes i activistes en els diferents temes que s’inclouen 
en els eixos de la campanya.  

 

- Competició esportiva més dinar popular  

De cara a juny-julio, la Laura explica la proposta d’organitzar una competició esportiva 
(p.e. futbito, més altres jocs) i dinar popular, amb els diferents grups de moviments 
socials, de barri, partits, amb els quals s’hagi anat contactant i amb qui es vol 
connectar el Comú.  

 

A les 13.15 es tanquen els punts de l’ordre del dia i comença una estona de 
vermut que ens permet acabar de comentar la jugada i conéixer-nos una 
miqueta més. 


