Acta Assemblea del
comúdelleida
1 de Febrer de 2015
Lloc: Ateneu Popular de Ponent
Horari: 10:15 h -14:00 h.
Assistència: L’assistència, al llarg de les gairebé 4 hores d’assemblea, fluctua
entre els 30 i els 50 assistents.

Ordre del dia
1.
2.



3.
4.
5.
6.
7.

Resum i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
Informació dels grups de treball:
Campanya ‘Suma i Som-hi’.
Finançament.
Programa.
Presentació, propostes i aprovació del Codi Ètic del comúdelleida.
Presentació, propostes i aprovació del marc organitzatiu.
Proposta per a l’organització de les primàries.
Calendari per al proper mes.
Precs i preguntes

Funcionament de l’Assemblea
1- S’aprova l’acta de l’Assemblea anterior
2- Amaia explica les dues campanyes de denuncia que s’han dut a terme:
Radars i Pressupostos. De totes dues se’n fa una valoració positiva i s’anuncia
que en el futur està previst seguir treballant en aquesta línia.
És presenta també la tasca que s’ha dut a terme en la campanya Suma i Somhi de recollida de signatures al carrer. És destaca la importància de la mateixa i
es proposa iniciar una campanya d’1 adherit un vot, invitant a tots els adherits
que aportin un adherit més.

El Manel obre el debat sobre la necessitat de la confluència i se l’hi explica
l’estat de la qüestió. És recorda les tres vies per recollir signatures: fulls
distribuïts entre simpatitzants i locals, taules de recollida i formulari web.
Respecte al finançament en Joaquim explica la situació dels comptes.
Comenta com funciona la venta de calendaris i llibretes i es decideix aplaçar el
sorteig fins a la propera assemblea. Explica també com funciona el mecanisme
de domiciliacions. Manel pregunta si es poden fer aportacions directament i se
l’hi explica el que es diu al codi ètic. Finalment es recorda que s’accepten
aportacions de productes per a fer la cistella.

En la web es poden consultar els comptes actuals del Comú de Lleida.
Respecte a la tasca que s’ha dut a terme en el marc del programa Sergi T.
explica la feina que s’ha fet.
S’ha parlat amb diferents agents de la ciutat: col·lectius gitanos, Arrels, Càrites,
Marea Groga, SOS Bressol, Professionals dels Serveis Socials.
S’estan recollint aportacions de diferents col·lectius que poden servir de punt de
partida per a l’elaboració del programa: Red Agroterritorial, Guía de economía

social y solidaria para la administración local, Carta por una soberanía
alimentaria.
David planteja la problemàtica del pàrquing de la UdL i exposa la necessitat de
mirar la manera de treballar el tema de la Universitat.
Carlos recorda que l’Ajuntament té poques competències en aquest àmbit.
Jordi recalca que malgrat això la UdL i l’Ajuntament tenen relacions en molts
àmbits i que es tracta d’un tema interessant a treballar. David s’ofereix a
redactar un article i Amaia proposa crear un grup de treball específic per
treballar el tema.
3- S’enceta el debat sobre com definir els sous dels càrrecs polítics en el Codi Ètic.
S’accepta que aquests, en referència als membres del Comú de Lleida, han de
ser diferents en funció de que es disposi o no de capacitat de govern. Es valora
la necessitat de, més enllà dels sous, definir les tasques i responsabilitats que
implica cada càrrec per a definir els sous en funció d’aquestes. Es planteja la
necessitat de definir algun mode d’acompanyar als càrrecs electes en el procés
d’entrada, dedicació i sortida del seu càrrec. Es plantegen tres barems sobre els
quals definir els sous: ràtio entre més i menys pagat, proporcional respecte el
sou base i equivalències en funció de categories dels treballadors públics.
Després d’un ampli debat es decideix traslladar a una comissió la tasca
d’elaborar una proposta concreta per a presentar a la propera assemblea. Al
darrer moment es presenta una proposta de salaris específica en funció de la
categoria C2. Paer sense capacitat executiva 1*C2, Paer en tasques de govern
2*C2, Paer en cap 3*C2.

4- Es presenten els diferents punts del marc organitzatiu.
 S’aprova la filosofia general.
 S’aprova les Atribucions de l’Assemblea.
 S’aprova el Funcionament.
 S’elimina un punt referent a la comissió d’enllaç on es menciona la
participació dels treballadors de l’ajuntament en la comissió d’enllaç en
el cas de no governar i s’aprova.
 Es debat com s’ha de denominar i quin ha de ser l’àmbit d’operació de la
Comissió d’enllaç en el cas de govern i es decideix equiparar les seves
tasques amb les de l’Equip de Govern.
 Es proposa que l’assistència a la comissió d’enllaç sigui obligatòria o que
sigui obligatori el vot i es busca la manera d’expressar-ho i que sigui
legal.
 També es parla de definir un quòrum del 70%.
 Queden pendents d’aprovar diferents punts del marc organitzatiu.
S’invita al grup de treball a fer propostes per a ser aprovades a la
propera assemblea.
5- S’exposa la proposta de Primàries que s’ha treballat conjuntament amb el
politòleg Albert Balada.
Aquest consisteix en:
Qualsevol ciutadana / ciutadà podrà presentar-se a aquest procés que serà
supervisat per l'assemblea del Comú de Lleida qui donarà el vistiplau i validarà
cadascun dels candidats/tes. Aquests prèviament hauran signat el Codi Ètic de
la Candidatura i el Compromís del Candidat elaborat a aquest efecte.
Qualsevol ciutadana/ciutadà de Lleida podrà votar fins a 14 de les persones
avalades per l'Assemblea (la forquilla de candidats a votar pot fluctuar entre 10
i 14 en funció del nombre de candidatures).
Aquesta votació es farà en dues rondes a dur a terme el mateix cap de
setmana del 28 i 29 de març.
La primera consistirà en dos processos excloents i continus.
- 1 telemàtic mitjançant AgoraVoting entre el les 00.00 hores del 23 de març
fins a les 23:59 del divendres 27 de març.
- Un altre el presencial serà en urna el dissabte 28 de març en urnes
disposades al llarg de la ciutat per fomentar una major participació ciutadana.
Els 14 (10-14) electors que major percentatge de vot hagin obtingut passaran
a una segona volta on s’escollirà al candidat@ a Alcaldable. Aquesta votació
serà presencial i en votació secreta. Podran concórrer a la mateixa els candidats
que han superat el percentatge mínim en la primera ronda i que voluntàriament

han decidit participar-hi. La votació serà oberta a tots els membres adherits al
comú que assisteixin a l’Assemblea del diumenge dia 29 de març.
Un cop coneguda la persona que ocupa el número 1 de la llista, la resta de la
llista es donarà a conèixer al llarg de la setmana següent. En la seva elaboració
es tindrà en compte tant els resultats de la primera ronda com els criteris de
paritat que la llei d'igualtat marca en aquest sentit.
La llista proposada es presentarà a l’Assemblea i aquesta l’aprovarà
definitivament.
Els resultats es faran públics a molt tard el mateix dia de la convocatòria de les
eleccions municipals.
6- Es recorda el calendari de taules de recollida de signatures i s’invita a la
gent a participar-hi.
7- Es proposen les dates del 15 de febrer (tancar codi ètic, organitzatiu i
reglament primàries) i 1 de març (validació candidatures) com a properes
dates d’assemblea.

