ASSEMBLEA COMÚ DE LLEIDA
27 de maig / Ricard Viñes – 20h
Introducció: S'explica el funcionament assembleari. La línia política del Comú de Lleida la marca
l'assemblea i les decisions es prenen per consens. És important que als torns d'intervencions no es
repeteixin idees i que les aportacions siguin breus.
ORDRE DEL DIA:
1. Anàlisi de resultats
2. Possibilitats de futur immediat
3. Organització de l'ajuntament i interna
4. Precs i preguntes
1. ANÀLISI DE RESULTATS
Valoració de resultats molt satisfactòria. És important destacar que la campanya ha estat de cost
zero per a la ciutadania, perquè considerem que es gasten massa diners en les campanyes electorals.
Un anàlisi acurat dels resultats ens permet veure que als barris on havíem tingut més presència i on
havíem treballat més les assemblees hi ha hagut millors resultats, passant per davant d'altres forces
com el PP o la Crida. Però hi ha destacats percentatges de vot a tots els barris. Hem tingut la
capacitat que el missatge arribés a tot arreu. Als llocs on hi ha més problemes socials, hi ha hagut
més vot. Posarem a la web un anàlisi per a que es pugui observar.
Cal fer un agraïment immens a la gent que ens ha donat suport, tant durant la campanya com en el
moment d'anar a votar.
També celebrem la pluralitat que es reflecteix a l'ajuntament.
Vam néixer com una proposta de confluència. Vam convidar a una taula de partits per conformar
una candidatura única amb ICV, MES, EUiA, ERC, Podem, CUP i PCPC. Tots aquests grups
sumem més de 17.000 vots. No podem fer una mala valoració d'haver-nos presentat per separat,
però hem de continuar amb aquest ànim de confluència.
És cert que molta gent ens acusa per haver dividit vot. Però el resultat ens diu que tots els partits
d'esquerres han sumat vots. Els únics que han baixat els resultats han estat el PP i el PSC. A més, ha
augmentat la participació. Totes les esquerres han pujat, potser no tant com podrien, però no hem
restat vots i hem donat una opció per votar a gent que potser, si no, no ho hagués fet.
També hem de destacar que els resultats ens donen un conseller al Consell Comarcal del Segrià.
Es destaca que hem d'aprofitar l'eina que tenim a la Paeria i que cal treballar conjuntament per
aconseguir canviar coses. Molta gent ha dit que té esperances perquè el PSC s'ha trencat. I ara s'obre
una nova etapa.
També s'insisteix en què hem de fer el que havíem promès de treballar als barris i generar
participació.
2. POSSIBILITATS DE FUTUR
- Reunió amb el sr. Antoni Postius (CIU): es postula com alcalde i ofereix ser garant de la
transparència. Advoca, diu, per un ajuntament de vidre i que la clau del calaix no només fos de
l'equip de govern sinó de totes les forces que hi ha ara representades. Ens demana investir-lo com a
alcalde, i ell està disposat a assumir propostes del Comú com que hi hagi pressupostos participatius
de barri, transparència total o a treballar per les persones abans que pel totxo.
En el tema del consorci i de la remunicipalització dels serveis públics es mostra ambigu i no
assegura res. Diu que el consorci no té capacitat de decisió i que el canvi de gestió dels serveis
públics s'ha d'estudiar.
- Reunió amb el sr. Àngel Ros (PSC): en un primer moment costa posar-se d'acord per pujar 9
persones a parlar amb ell de forma oberta. Finalment, ha accedit. En primer lloc, ha començat fent
de «professor» explicant com funciona l'ajuntament. Ja sabia que C's no votarà per Postius com a

alcalde i ell es postula per repetir com a batlle perquè és la llista més votada. Creu que serà l'alcalde
en minoria i estén la mà per si el Comú volia entrar a formar govern. I ens ha donat el cartipàs
municipal de la passada legislatura per a que el puguem analitzar.
Li hem dit que el consorci sanitari calia aturar-ho. S'ha desentès perquè és un tema que ja va tractar
la Generalitat i que, segons ell, ja està aturat. Diu que té intenció de treballar més per les persones.
Li hem recordat que no ha fet res per aplicar l'ordenança que ells van aprovar per multar bancs per
pisos buits. Transparència, ha dit que la Paeria té 100%. Pel que fa aixecar catifes, insisteix en mirar
endavant i no endarrere. Ha proposat continuar parlant i consensuar el cartipàs. Està obert al pacte i
vol línia directa amb els grups. Diu que caldrà treballar molt, que nosaltres decidim a qui votem en
el ple d'investidura, però que durant aquests 4 anys caldrà arribar a acords.
TORN DE PREGUNTES
En el torn obert de preguntes es considera que cal que estiguem a l'oposició picant pedra. Cal captar
més persones interessades en aquest canvi real. El canvi arriba a poc a poc. Crida i Comú han de
portar la política neta a la Paeria.
Es valora que investir al Postius seria continuar amb el mateix model.
Un altra aportació apunta que no pot donar suport ni a Postius ni a Ros perquè li semblen el mateix.
Ni les polítiques de CiU ni del PSC semblen correctes actualment. Cal escoltar les propostes i cal
posar les cartes sobre la taula, però no s'ha de donar suport a gent que està pel consorci, pel parc
dels Barrufets.
Sobre reunió amb el Ros, ell ha dit que ens oblidéssim del passat i ens centrem en el futur. Es valora
que aquestes paraules demostren que no escolta la gent. Hi ha molt deute i molts diners gastats
sense pensar en la ciutadania com per oblidar-nos del passat.
Un altra aportació en la línia de la transparència total diu que evidentment que cal obrir calaixos
perquè del passat no ens en volem oblidar.
Vam decidir que les trobades amb els partits les faríem públiques i obertes i que convidaríem a la
gent a que participessin. Això ha generat perplexitat a tothom. Hi ha anat el sr. Rodamilans (quart a
la llista PSC). La premsa se n'ha assabentat i ha vingut. Ha estat el primer cop des de diumenge que
els mitjans poden parlar amb el sr. Ros.
Una parella ha vingut a la trobada oberta assabentada pel Facebook.
Tot plegat, es diu, són conseqüències col·laterals que genera una forma diferent de fer política.
Amb l'alcalde en funcions hem estat mitja hora debatent els problemes socials. Després de mitja
hora, plantegem fer els plens a la tarda per a que la gent pugui assistir-hi. Ros respon que li
preocupa que això afecti la cobertura que fan del ple els mitjans de comunicació.
ES PLANTEJA CONSENS SOBRE LA VOTACIÓ D'INVESTIDURA:
No es pot donar un consens sobre votar a Postius, perquè no té sentit votar per fer fora algú si no hi
ha un programa alternatiu real. Es consensua que no es donarà suport per a la investidura ni del sr.
Ros ni del sr. Postius.
Es pregunta què implica cada vot en el ple de constitució de l'ajuntament. Es respom que votar a un
altre, podria ser un gest d'aproximació, de complicitat. L'única opció per tenir un altre alcalde és
tenir 14 vots. Qui pot tenir 14 vots? No està clar que algú pugui. Es valora que és improbable que
Ros i Postius pactin.
El cartipàs s'aprova al juliol. Es recullen tots els detalls de l'organització de l'ajuntament. Sous,
regidories, dedicacions, càrrecs de confiança...
Segons Ros, no es farà el ple fins que no estigui pactat el cartipàs.
Hi ha possibilitat de moció de censura i cal sumar 14 regidors.
Es valora que seria interessant parlar amb la resta de forces, ni que sigui per conèixer-nos i parlar
del cartipàs. Serà un govern feble i caldrà fer aliances per canviar coses puntuals. Pot ser senzill fer
9 o 10 vots, potser no 14... i cal aprovar coses. Fins i tot un cartipàs que ens agradi a nosaltres.
Ros ha dit que es podria augmentar el pressupostos dins del cartipàs per als partits i agrupacions.

Es recorda que, sigui l'alcalde que sigui, potser d'aquí a poc tenim una imputació que desmanega tot
l'equip de govern. Cal tenir-ho en compte.
Sobre els pactes, un dels assistents a l'assemblea argumenta que pactar amb el PSC no és el que cal
fer, però sí fer una oposició constructiva amb els partits d'esquerres per poder traure profit que ara
està receptiu i té necessitat l'alcalde per proposar-li tota una sèrie de canvis que portem al programa
que són acceptables. No estem per fer un combat amb l'alcalde sinó per atendre les necessitats de
les persones.
Es conclou que portarem les propostes i que no cal plantejar pactes: ajudarem a l'alcalde a prendre
les decisions que fins ara no ha pres.
Es reitera que no li podem donar el vot a l'alcalde sota cap concepte, i es llença aquesta pregunta:
Algú és tan ingenu per pensar que Ros farà la política del Comú o de la Crida? Cal treballar per la
ciutadania. Exemple: es va aprovar una moció unànime al ple per fixar un cabal i, després, es va
reunir sense que passés per ple i va decidir abaixar-lo. A canvi de millorar la dotació de Pinyana,
que dóna tota l'aigua de boca de Lleida. És actitud, es diu, «de gangsterisme».
En conclusió, l'assemblea decideix per consens que no votarà a favor ni del sr. Ros ni del sr.
Postius. Farem oposició ferma i oberta al diàleg. Hi ha consens per votar al candidat del Comú
en el ple d'investidura però ho deixem obert fins la propera assemblea
3. ORGANITZACIÓ INTERNA I DE L'AJUNTAMENT
L'aprovació del cartipàs se'n pot anar a finals de juliol. Hi ha tota la normativa d'estructura de
funcionament: els organismes autònoms, comissions... (es podria parlar de totes les àrees a què es
dóna més importància...), nomenament de personal eventual (es pot portar com a propostes el tema
de salaris recollit al codi ètic, o les innecessàries retribucions per anar als plens, ja que això forma
part de la feina). Faríem una proposta de comissió perquè cal tenir tota la documentació necessària.
Més enllà del cartipaç, l'altre tema és com s'organitza el Comú. Posar a la pràctica el marc
organitzatiu que ja es va decidir en assemblea. En aquest sentit es recorda que és a l'assemblea on es
prenen les línies principals. Seria desitjable que, més endavant, acabin sent cada 3-6 mesos (ara
podrien ser més sovint, però abusar fatiga la gent). Seria desitjable que hi participessin també
col·lectius. A l'assemblea s'hi marquen les línies generals.
L'assemblea nomena una comissió de garanties. Un grup de gent que controli que el que fem està
d'acord amb el que estableixen el codi ètic, i el marc organitzatiu.
Comissió d'enllaç. On es coordina la feina més executiva, amb representants de totes les
comissions. Pot venir qualsevol persona adherida.
Comissions de treball. N'hi ha de fixes (comunicació, contactes...) i altres que tenen caràcter
temporal, com la que ara es crea per treballar la proposta de cartipaç.
Es planteja la necessitat de treballar per crear assemblees de barris, fomentar la participació als
barris. Cal posar-ho en marxa.
Pel que fa a les consultes ciutadanes, ens comprometíem a fer una consulta abans d'un any i hem de
treballar en aquest sentit.
Es fa una valoració del finançament de l'agrupació d'electors: fins ara, hem necessitat pocs recursos.
Però cal no dependre del finançament de l'ajuntament sinó tenir autofinançament, com fins ara, per
no caure en la trampa d'altres partits.
Es comença a crear la comissió que treballarà el cartipàs. Les persones interessades ho poden fer
saber a info@comudelleida.cat
TORN DE PREGUNTES:
Es valora que cal fer proposta pròpia per si podem aconseguir majories també amb altres grups. És
important, a banda del finançament, el «banc de temps»: cadascú pot aportar la seua experiència,
que és important.

Es recorda que el cartipàs permet incidir en definir com es voten les mocions, torns de paraula dels
plens... i que, per tant, via cartipaç es pot incidir en el tema de participació.
Es planteja que podríem fer una comissió conjunta amb la Crida per elaborar una mateixa proposta
de cartipàs
Es considera que és una bona via, però que és més útil fer primer la feina per tal de consensuar
després amb la Crida i també amb altres grups.
L'assemblea consensua crear comissió per començar a treballar les dues coses: cartipaç i
organització. La primera trobada de les 2 noves comissions serà dimecres 3 de juny a les 20h a
l'EPAP. Es recorda que és important apuntar-se per a fer possible el canvi.
CALENDARI:
- Dimecres 3 de juny (20h): comissió de cartipàs i marc organitzatiu
- Dijous 4 de juny (20): comissió d'enllaç
- Dimecres 10 de juny (20h): assemblea a Ricard Viñes.
PRECS I PREGUNTES:
Què farà el Comú per evitar el consorci sanitari? Tal com estableix el nostre programa, presentarem
una moció, serà un dels punts principals per començar a treballar.

