Acta Assemblea del
comúdelleida
15 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.

Resum i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
Proposta de canvi de l’ordre del dia.
Proposta i aprovació del Codi Ètic
Proposta i aprovació del Marc Organitzatiu
Proposta i aprovació del Sistema de primàries.
Valoració de les perspectives de la candidatura i de les propostes de
confluència.
7. Definició de propers passos a fer i Calendari d’accions.
8. Precs i preguntes

Funcionament de l’Assemblea
Resum i aprovació de l'acta anterior.
Proposta de canvi de l'ordre del dia.
Es proposa deixar per després de l'aprovació del Codi Ètic, el Marc Organitzatiu
i el sistema de Primàries la valoració de les perspectives de la candidatura, tot
demanant a l'assemblea brevetat en les intervencions i un intent per avançar
feina en uns punts que portem dues assemblees discutint. Es marca un límit de
temps en les discussions de cadascun dels punts.

Proposta i aprovació del codi ètic.
Queda aprovat el Codi Ètic.
S'aproven els punts que quedaven pendents, que són els relatius a la retribució
dels càrrecs electes i a l'eliminació dels privilegis polítics. Durant el debat, es
plantegen dubtes sobre com es pot percebre per part de la ciutadania que
aprovem que l'alcalde rebi el sou que ara mateix està cobrant. Però se subratlla
que el sou equivalent al salari del màxim funcionari de l'ajuntament és un sou
justificat per la responsabilitat d'un alcalde i que la reducció dels diners que
acaba cobrant un polític venen per l'eliminació al nostre Codi Ètic dels privilegis
(dietes, retribucions per assistir als plens, incompatibilitat de càrrecs...).
També es demana que s'inclogui la reflexió que fer de servidor públic durant 4
anys ha de permetre obtenir no només diners, sinó el reconeixement de la feina
per la ciutat i la satisfacció de complir amb aquesta vocació de servei.
També s'inclourà al codi ètic la clàusula a través de la qual les actuacions dels
càrrecs electes estan sotmesos en tot moment a les decisions que pren
l'assemblea i que per això, els càrrecs escollits signaran una carta de dimissió
sense data per poder fer efectiva en el cas que incompleixin els mandats de
l'assemblea.
A més, es discuteix sobre la radicalitat de l'obligació de renunciar a tots els
càrrecs de forma immediata en cas d'imputació. Però es considera deixar el
punt tal i com la comissió de treball l'ha proposat.

Proposta i aprovació del marc organitzatiu.
Queda aprovat el Marc Organitzatiu del comúdelleida. En la darrera
assemblea havia quedat pendent el punt referent al quòrum necessari per
prendre decisions en la comissió d'enllaç. Finalment, aquest aspecte queda així:
“El quòrum mínim per validar una votació serà del 80% dels membres”.
Pel que fa a la resta de punts del Marc Organitzatiu, es modifica la proposta de
la comissió de garanties afegint que els membres d'aquesta no poden formar
part de la Comissió d'Enllaç, però haurà d'haver una persona de la comissió de
garanties que assisteixi a les reunions d'enllaç sense dret a vot.
També es modifica la votació per decidir-ne els membres i s'apunta que cada
persona de l'assemblea emetrà 3 vots i no 5 com recollia la proposta inicial.

Al punt sobre les assemblees de barris, s'afegeix que en la seva formació es
tindran en compte les associacions de veïns que ja existeixen i que treballen
des de la proximitat.
I en el punt referent a les consultes, es planteja el dubte sobre la conveniència
que per a que una persona pugui proposar-ne una (fora de l'Assemblea o de la
Comissió d'Enllaç) necessiti més de 2.000 signatures. Però el punt queda així
perquè s'entén que cal posar certes limitacions, que seran superades si, per
exemple, el conjunt de l'assemblea accepta com a pròpia una iniciativa i la
porta a consulta pública.

Proposta i aprovació del sistema de primàries.
Queda aprovat el sistema de primàries proposat pel grup de treball, amb
algunes modificacions.
Es considera necessària una revisió de la redacció per fer més entenedor el
text.
També es considera necessari allargar fins al dia 1 de març el límit per poder
adherir-se al comúdelleida i tenir dret a votar de forma telemàtica. Les
persones que ho facin després podran votar a les primàries de forma
presencial. Genera dubtes el fet que només hi hagi un dia de votació al carrer,
però les necessitats informàtiques i el volum de treball que suposarà portar les
urnes als barris, fan més adient deixar-ho així.
Es planteja avançar l'assemblea de validació de candidatures al 15 de març
(enllaç acabarà de fixar el calendari d'assemblees)
També es planteja la possibilitat de demanar a les persones candidates una
declaració dels seus béns, però es considera preferible demanar-ho en la
ratificació de la llista.
Es proposa la creació d'un grup de treball per preparar el procés i la difusió

Valoracions de les perspectives de la candidatura:
Exposem la necessitat de valorar com a Assemblea, sense voluntat de prendre
cap decisió vinculant, les perspectives de la candidatura del comúdelleida a la
vista de la campanya de recollida de suports i després dels moviments polítics
de les últimes dues setmanes i de la situació de la recollida de signatures.
En primer lloc, valorem positivament haver arribat al miler de firmes de suport.
I es demana a l'assemblea més col·laboració en el muntatge de parades
informatives. També es valora positivament la repercussió de les denúncies
públiques que s'han fet.
D'altra banda, expliquem la decisió de Podem de retirar-se del procés municipal,
segons van explicar a la comissió d'enllaç del dia 5 de febrer. Les raons
exposades són en primer lloc perquè la votació que els va portar a escollir el
comúdelleida com a candidatura a la qual donar suport no va arribar al cens
mínim requerit per considerar-la vàlida i, també perquè la direcció de Catalunya
els demanava no donar suport a candidatures que no tinguessin assegurat l'èxit
i que des de Podem Lleida no veien el Comú amb possibilitats d'aconseguir els
avals necessaris per presentar-se.
En aquest punt, exposem la necessitat de valorar què farem si un cop superat
el procés de recollida de signatures i el d'elaboració de la llista a través de les
primàries obertes, no s'obtenen els 1.500 avals necessaris per presentar la
candidatura. Existeix l'opció de retirar-se o triar una possibilitat pràctica com
constituir-se en partit polític, per la qual cosa només es demanen 500 avals.
També expliquem que en els últims dies, membres d'ICV, ERC i NEC s'han posat
en contacte amb diferents membres de la comissió d'Enllaç per informar sobre
la possibilitat d'un pacte entre aquestes forces polítiques. Aquesta situació obre
múltiples opcions per al comúdelleida, que s'exposen a l'Assemblea amb la
voluntat de discutir-les:
participar en aquesta confluència de partits com a comúdelleida,
esdevenint un grup més dins aquesta possible “coalició” i per tant,
demanant condicions per poder ser-hi. Aquestes condicions les hauria de
marcar l'assemblea.
participar en l'impuls d'aquesta confluència, però sense formar-hi part.
Fer un pas enrere entenent que un dels nostres objectius importants
està assolit si les diferents llistes situades a l'esquerra del PSC s'han
concentrat en dues. Continuar com a grup de pressió treballant per la
transparència, la participació i el bé comú. I demanar en campanya

a la gent que vagi a votar per qualsevol d'aquestes llistes.
participar en aquesta confluència, però no com a grup sinó a nivell
individual. Que hi hagi gent del comúdelleida que es presenti a les
llistes tant de la Crida com d'aquesta altra possible coalició d'ERC, ICV,
NEC i MES.
continuar endavant amb la candidatura del comúdelleida passi el que
passi perquè hi ha un sector de la població que hi dóna suport
precisament perquè no hi ha sigles al darrere i perquè és una
candidatura ciutadana.
L'opció menys defensada és la d'afegir-se a aquesta possible confluència com a
un grup més. Algunes persones de l'assemblea valoren positivament aquest
intent de confluència que deixaria dues grans llistes a l'esquerra del PSC i veuen
la necessitat de fer un pas enrere si això passa (entenent el pas enrere com no
presentar candidatura pròpia, però sí seguir treballant com a comúdelleida i
amb opció amb participar amb gent i propostes en les dues candidatures).
Però també hi ha una bona part de l'assemblea que defensa continuar endavant
passi el que passi defensant la independència de qualsevol sigla política, que
ara mateix és un dels principals atractius del comúdelleida, i que ens
permetria mesurar forces en unes eleccions. No obstant, per això és bàsic
aconseguir el suport que va establir la pròpia assemblea per legitimar la
continuïtat de la candidatura.
Es valora que el que dóna força al comúdelleida és precisament la decisió de
presentar-se i d'anar a buscar els suports de la gent per fer-ho. En la mateixa
línia, tot i algunes reticències, es valora que no s'ha de descartar l'opció de
presentar-nos finalment com a partit (constituir-ne un de nou o acollir-nos en
algun, tipus Pirates).
Es comparteix la sensació que si no hi ha més suports no és per desinterès en
el projecte sinó per manca de temps i persones per fer difusió.
Totes les persones assistent coincideixen que, en tot cas, ara cal seguir amb el
camí marcat de recollida de suports i primàries, sense perdre energies en el
tema dels partits polítics i que ja hi haurà temps de prendre altres decisions si
realment els partits aconsegueixen arribar a acords entre ells.

Calendari d'accions i convocatòria de la propera assemblea.
No queda temps per discutir amb calma aquests punts. Però donat el ritme
d'assemblees que exigirà la convocatòria de primàries, creiem convenient
marcar com a propera cita una assemblea el proper 7 o 15 de març.
L'Assemblea acaba a les 14,30h.

