Acta assemblea Comú de Lleida 10/06/15
ordre del dia previst
1.

Aprovació de l'acta anterior i convocatòria de la propera assemblea.

2.

Ratificació de la proposta de votar el candidat del Comú en el ple d'investidura

3.

Presentacions de la comissió d'organització interna i proposta d'aprovació.

4.

Presentació de conclusions de la comissió de cartipàs i proposta d'aprovació per negociar-lo.

5.

Precs i preguntes

1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR I CONVOCATÒRIA DE LA PROPERA ASSEMBLEA.
S'aprova l'acta anterior.
Es convoca la propera assemblea per al pròxim dissabte 4 de juliol. Caldrà buscar el lloc. A les 9.30h fins 13.30h.
S'obre una setmana per a que es puguin proposar punts a l'ordre del dia. Es tractaran les prioritats. Si algú té idees
o propostes sobre l'ordre del dia a tractar, que ho enviï a enllaç.
2. RATIFICACIÓ VOTACIÓ INVESTIDURA
S'acorda ratificar la decisió consensuada en l'anterior assemblea de votar al Carlos González com a alcaldable,
perquè no hi ha hagut cap proposta que hagi canviat la situació.
3. PRESENTACIÓ CONCLUSIONS COMISSIÓ ORGANITZACIÓ INTERNA
Explicació de l'organigrama.
Té forma humana: al cap, l'assemblea. Els pulmons són la comissió d'enllaç. La comissió de garanties és un
«corcó». Els grups temàtics dóna suport extern d'experts a temes concrets. Els braços són l'equip de regidors i les
comissions/tasques (a través de comissions o persones responsables). Al centre, al cor, el grup emocional. La part
genital, és el segon cervell, la comissió d'acció, que mobilitza la ciutat.
Primer contacte: de cara a la tardor, tenir un mapa de l'estructura dels barris i afrontar l'inici de dinamització de les
assemblees de barri.
Vam buidar el pla de xoc:
- ??????
- protecció a la infància. Possibilitat de menjadors autoorganitzats.
- pobresa energètica. Tenim una eina que són els tallers per ajudar a interpretar factures
- emergència habitacional. Va molt lligat amb l'ordenança de multa a pisos buits. Relació amb la PAH.
- participació
- jovent i gent gran
- ocupació a través del tercer sector
- identificació de problemàtiques concretes de cada barri/zona
Proposem Mariola, Cappont i Pardinyes com a barris per començar.
TORN DE PARAULA:
- s'hauria de simplificar. No sé si hi ha algun
- grups temàtics i grups de documentació. Pot ser es dupliquen. Organitzats per regidories.
- cal resoldre també el criteri clar i transparent per decidir quines tasques es remuneren i quines no. Es proposa que
l'equip de regidors sigui gent remunerada tothom que hi és.
- Cal que hi hagi persones responsables, que tothom sapigui
- Els grups temàtics és gent que sap d'alguna cosa. Tothom hauria de ser en algun grup.

- Preocupa que hi ha comissions més permanents que altres. És necessari mantenir un treball permanent de relació
amb la gent que estarem a l'ajuntament perquè ha d'haver una aportació constant. Relació molt estreta entre la gent
que està preparant documentació i propostes i temes a tractar.
Hi ha tres possibles àmbits:
- mineria documental.
- fiscalització de l'acció de govern
- generació de propostes
Falta més relació directa. Cal que no passi molt de temps per anar fent propostes. Cal documentació, debat als
barris, generació de consensos, aprovació al ple i després, control que l'equip de govern ho compleixi. És una roda
que no pot parar de girar.
Potser no cal dividir els grups temàtics en regidories, sinó en les tres comissions.
- La funció d'enllaç és aquesta coordinació. Hi haurà gent de totes les comissions. Potser el criteri és fer menys
coses ben fetes que no pas moltes coses mal fetes. Tenim dos regidors, caldria buscar coses que tinguin opcions
d'aprovar-se. Haurem de renunciar a temes. No ens podem fixar 8 o 10 coses, perquè correm el risc de cremarnos.
- Ens vam trobar tres de les persones de l'OCM (que vetlla per analitzar la despesa de l'ajuntament). És una eina
molt central. Si no ens hi posem, no sortirà. Convocarem una reunió per d'aquí 15 dies. Està bé fer una web i femla bé. Val la pena apostar per l'OCM, és una decisió d'assemblea: té part de gestió ciutadana, ... Fa falta gent de
comunicació, fa falta informàtica... És un tema transversal. Servirà també per controlar des de la ciutadania tot el
tema de l'auditoria de comptes.
- criteris de retribució: algunes es paguen des de l'ajuntament. Un criteri és mantenir la diferència que els diners
públics són per fer les tasques de l'ajuntament i els diners del Comú són els que han de servir per pagar les coses
del comú (local, etc.)
- També un criteri per pagar o no és si requerim feines concretes de forma permanent a una persona concreta.
- És important saber de quanta gent cal nodrir aquest organigrama. També cal que l'estructura sigui flexible perquè
«se hace camino al andar».
- Es proposa que enllaç assigni tasques concretes.
- Posar l'assemblea al centre, al cor.
- Cal concretar més com fa la seva tasca la comissió de garanties.
- Recursos econòmics dels que disposarà el Comú:
- sous de regidors
- atribucions per despeses del Comú
- atribucions per invertir en
- un criteri també és prendre decisió puntual i concreta sobre una despesa (ex. un advocat).
- El problema si no ens dividim en els àmbits que marca el cartipàs és que tindrem problemes a l'hora d'afrontar les
obligacions municipals:
l'estructura és que cada mes hi ha un ple i hi ha un cicle mensual de reunions per preparar el ple i cal encaixar el
nostre funcionament amb aquest cicle. Hi haurà comissions on haurem de proposar temes i també caldrà decidir el
sentit del vot. El nostre mecanisme de funcionament no pot anar a contrapeu.
- important recordar transparència, participació i justícia social.
- COMISSIÓ ACCIÓ → és de campanyes. S'activa i es desactiva.
AMAIA:
→ dir-li comissió de barris, no. No és només.
→ grups temàtics no és només documentació, és assessorament puntual.
- cal tenir en compte també la tasca que cal fer al Consell Comarcal. Té repercussió en tota la comarca. Cal tenir-ho
en compte.
- proposta de jornada de treball i lúdica.
- la transparència és un dels temes més importants i potser es podria constituir en comissió de transparència. Això
es podria vehicular a través de l'OCM. És com una auditoria oberta i continuada.
· COMISSIÓ COMUNICACIÓ: faltaria una persona més encarregada de tasques informàtiques
· COMISSIÓ LOGÍSTICA:
· INSPECCIÓ DE LOCALS: Antònio, Imma i Victoria

· DOCUMENTACIÓ:
· RELACIÓ PLANTILLA AJUNTAMENT: Alfred, Teresa, Carlos i Sergi
· BENVINGUDA: David, Ramon, Sílvia i Amaia.
· GRUP EMOCIONAL: Jaume Ramon, Teresa, David, Núria, Amaia
· COMISSIÓ ACCIÓ (inicial):
· OCM:
Enviament a whatsapp de les comissions que ja es creen i que estan clares. I enllaç acabarà de pulir com es
comunica per
3. COMISSIÓ DE CARTIPÀS
Introducció del tema: va haver una reunió d'alguns grups de l'oposció per compartir propostes entre ERC, CiU, C's
i Comú. La Crida no tenia propostes consensuades en assemblea i va declinar assistir-hi. El PP no hi era convidat.
Algunes propostes:
- CiU: portaveu + president. Dos figures. És més fàcil de repartir a nivell de protocol.
- membres de la junta de govern local. Es busca que les decisions siguin lo més consensuades possibles i l'alcalde
està per sobre de la resta. Proposta que hi siguin representants de tots els grups i que les votacions siguin
ponderades. A través del cartipàs es pot determinar que la junta la constitueix l'alcalde per encàrrec del ple/grups
municipals. Les conseqüències és que tota l'acció de govern sigui ponderada. També pot ser que utilitzi la llei i que
denomini ell la junta.
Seria posar-se en evidència.
- junta de portaveus. Es decideix el sentit del vot. Proposàvem 7 dies abans, però hi ha més acord de 5 dies. Si la
fas amb 7 dies s'encabalga amb la resta de les comissions.
Definirà l'ordre del dia del ple. L'alcalde cedirà aquesta atribució. L'ordre del dia serà públic i es farà 5 dies abans.
- els plens seran al matí. Per llei, el ple no pot durar dos dies i si es comencen a les 20h s'allargariem més d'un dia i
no pot ser.
Serà difícil d'aconseguir. Hi ha la proposta de gravar-los i penjar-los a la web.
- La proposta del PSC és que no es poden obrir debats sobre decrets d'alcaldia i la proposta consensuada per
l'oposició és que sí que es pot debatre tot i que no es puguin tombar.
- elaboració d'un decàleg de drets de regidors i regidores ?????????? tenen coneixement de totes les preguntes que
entren per registre i les sortides de registre, se li passen automàticament.
- acords. Defensem arribar a decisions per consens.
- delegació del vot en cas de maternitat i en casos de força major.
- alcalde no té dret de rèplica després de cada intervenció
- intervencions. Dret a una tercera intervenció en alguns casos.
- l'alcalde està obligat a autoritzar la participació ciutadana a través d'esmenes. Qualsevol persona podrà presentar
propostes i fer precs i preguntes sobre competències estrictes municipals. Caldrà presentar-les abans que la junta
de portaveus faci l'ordre del dia
- per intervenir directament al ple cal presentar una petició per escrit abans de la junta de portaveus. Màxim de 5
intervencions. Això es fixa així fins que no es modifiqui l'ordenança de participació ciutadana.
Es proposa que del registre no vagi a alcaldia, sinó que vagi a secretaria.
- el tema que
- comissions informatives. El ple és el que pot modificar les àrees d'organització de l'ajuntament. Es proposen 3:
* transparència
COPIAR DE LA PROPOSTA DEL SERGI (MAIL)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- comissió especial de comptes per llei cal crear-la per moments puntuals a l'any.
- es crearia una comissió especial de transparència. Dependran els serveis de conractació i concessions, control del
deute...
* (es proposa afegir «serveis socials» a l'enunciat)
- proposem comissió especial d'emergència social (dret a l'habitatge, pobresa extrema, pobresa infantil, pobresa
energètica...). Les comissions especials s'autoconvoquen dins la comissió informativa. L'avantatge és que no la
presideix un membre del govern directament i és més oberta per demanar la participació de gent.
- les comissions són les que alimenten
* ....

- puntualment: comissió especial de carrers (abans penjava d'alcaldia)
! No queda definit on queda serveis públics.
A QUÈ RENUNCIARÍEM:
- consultes ciutadanes vinculants?
Dubte de si la secretaria general ha de dependre d'alcaldia o no. Si pogués dependre de la junta de govern, millor.
Si no, doncs ha de dependre d'alguna cosa.
Igual que el sindic de greuges.
També mirarem si la Guàrdia Urbana pot dependre d'un altre àmbit que no sigui alcaldia.
L'Arxiu HA de dependre d'alcaldia perquè és transversal. Potser podria estar relacionat amb l'àmbit de
transparència perquè l'ass d'arxivers de Cat demana més transparència.
- a tot arreu s'insisteix que alcaldia
- firmes de les despeses d'alcaldia no dependran d'alcaldia.
- es vol establir un ROM (Reglament d'Organització Municipal), que no existeix tot i que hi està obligat. És un
reglament que penja del cartipàs.
- EMU. Quedarien sense efecte els acords del ple de dissolució de l'EMU i es queden sense efecte fins decidir què
es fa. Queda en suspens. Hi ha altres possibilitats com concurs de creditors, etc.
- consell social de ciutat. Fins i tot a l'alcalde li ha semblat bé. Com a espai en què es busquen consensos. Hi
formen part tots els regidors, representants de la societat civil. Fins a 40 persones. Si s'arriba a consensos, van
directament al ple. Segons el tema, es proposen 13 assessors. Cal establir un reglament intern.
L'aspecte més important és que els acords no passen després per comissions informatives i que el funcionament és
diferent al ple.
- organs de participació territorial (assemblees de barri). Adscrites a l'organigrama municipal.
RÈGIM ECONÒMIC:
- proposen l'eliminació de sou específic per als tinents d'alcalde.
- proposen mitja jornada en lloc d'un terç.
- la proposta de l'alcalde és que els tinents d'alcalde cobren mil euros més.
Hem de triar si acceptem la proposta o no:
1 – POSTURA OPOSICIÓ: eliminar tinents d'alcalde que cobren més, mitja jornada, retribucions per assistència*
* es considera important insistir en això (és negociable)
2 – POSTURA ROS: mantenir extra per tinents d'alcalde, un terç de jornada, retribucions per assistència.
- racionalització de privilegis polítics. Suprimir cotxes oficials, suprimir escortes, volíem suprimir telèfon i
pàrquing*.
* aquest tema no està clar poder estar tots d'acord. Però és un tema molt simbòlic. Més important eliminar el pk
que el telèfon, però es defensarà que quedin fora de la proposta les dues coses.
- també s'eliminen retribucions per assistència dels assessors.
- gabinet d'alcaldia: reestructuració amb només 2 eventuals a alcaldia. La nostra proposta és repartir els eventuals.
S'assignarien 19 dels 27. La resta, a càrrecs directius.
També es vol proposar que els càrrecs directius (no es pot crear la plaça i cal que sigui eventual) siguin per
concurs de mèrits.
Abans, hi havia una assignació de 5.000€ per contractar.
Amb aquesta proposta, es pot estalviar molt pressupost (es passen eventuals a 70.000 euros assignats per alcaldia i
es converteixen en eventuals per a grups municipals a 24.000 euros).

- suggeriment de plantilla de l'ajuntament. Crear una àrea amb capacitat executiva real que implementi
programes transversals que afecten a totes les regidories. Ara no existeix. Una regidoria externa als àmbits?
Inclouria, per exemple, riscos i salut laboral.
- tema sobre categories i sous que torna a sortir al cartipàs incomplint la sentència judicial. Cal impedir que es
contractin assessors a 40 hores, el que suposa un sobresou.
- proposta de limitar els sous de directors (que no cobrin complements). Quan sapiguem l'organigrama, sabrem
quins càrrecs poden ser prescindibles.
Limitar a 24.000 euros anuals als eventuals (es poden arribar a retallar 300.000€) i limitar per cartipàs als
funcionaris.

→ S'OBRE EL TERMINI PER PRESENTAR CANDIDATURES A LA COMISSIÓ DE GARANTIES. A la
propera assemblea, es votarà qui en forma part.
→ ALERTA ECONÒMICA. Queden
→ SUPORT AL MANIFEST DE VAGA DE MOVISTAR. Contra la precarietat laboral.
Acte en suport de les persones en vaga de Movistar el dia 19 a les 19h a la plaça Sant Joan.
5. PRECS I PREGUNTES
- tema d'assistència al Ple d'investidura. Molta gent hi vol anar però només 6 poden tenir invitació.

