
ACTA ASSEMBLEA COMÚ DE LLEIDA
29 de març de 2015 – 10h

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l'acta anterior

2. Explicació del procés de recollida d'avals i calendari d'organització

3. Presentació del recompte de les primàries

4. Presentació de les persones que volen optar a ocupar el número 1 de la llista

5. Votació presencial per decidir el o la cap de llista

6. Precs i preguntes

– APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

– EXPLICACIÓ DEL PROCÉS DE RECOLLIDA D'AVALS. Les persones que han 
assistit a la reunió amb el secretari municipal expliquen les conclusions. 
L'ajuntament assumeix la responsabilitat democràtica de facilitar aquesta tasca i 
posa facilitats per assolir els 1.500 avals en 20 dies:

– Posarà un funcionari que de forma fixa estarà a l'edifici de l'antiga Audiència 
matins i tardes entre setmana i els dissabtes al matí per tal de donar fe de 
les signatures de les persones que hi vagin i també per recaptar els avals 
que es puguin recollir al carrer. Aquest funcionari estarà disponible a partir 
del dia 7 d'abril.

– Permet imprimir directament el full d'avals des de la web
– Permet verificar l'aval amb una fotocòpia del DNI (això comporta que es 

podran fer fotografies als DNI a les parades al carrer i després, imprimir-les)

El secretari també avisa que cal presentar més de 1.500 avals perquè és probable 
que un 10% no siguin vàlids (duplicitats, no coincidència de la signatura del DNI 
amb la del full, lletra que no s'entén...).

Amb tot plegat, es decideix fer un full d'instruccions per recollir els avals i publicar-
lo a la web amb les tres formes de fer-ho (anar a firmar davant del secretari, anar a 
una taula de les que es repartiran pel carrer o imprimir el full del web). També es 
proposa crear un número de wtsap per rebre les fotos dels DNI i centralitzar la 
tasca de relacionar-les amb els fulls de signatures i imprimir-les. I també se 
subratlla la importància de “descentralitzar” la recollida d'avals, que cadascú reculli 
en el seu àmbit i que trobi voluntaris per a que ho facin.

– PRESENTACIÓ DEL RECOMPTE DE LES PRIMÀRIES. El procés de primàries es
valora molt positivament. Tant la xifra de participació obtinguda com el 
funcionament logístic de les taules de dissabte i també les bones sensacions al 
carrer, en les converses amb la gent que ha votat.
Només hi va haver un petit incident amb la parada del Mercat de Pardinyes, on un 
guarda de seguretat va fer desmuntar la instal·lació malgrat que n'hi havia una altra
de Ciutadans que la va mantenir.



També s'apunta que hagués estat millor invertir l'ordre de votacions i traure primer 
les urnes al carrer i fer després les telemàtiques per tal d'incentivar les adhesions i 
permetre votar a persones que no recordaven el DNI i que no tenien més marge.

D'altra banda, se subratlla que totes les persones que es van presentar a les 
primàries han obtingut més del 5 per cent dels vots (percentatge que el reglament 
intern marcava com a requisit per poder accedir a la segona volta).

Es llegeixen els resultats de les votacions totals:

– Nom – Vots obtinguts en primera volta 
primàries

– Sergi Talamonte – 267

– Victoria Pacheco – 241

– Jordi Cipriano – 242

– Raquel Almazán – 235

– Demelsa Mateos – 225

– Carme Sambola – 201

– Maria José Fumanal – 195

– Carlos González – 177

– David Salcedo – 138

– Josep Maria Muñoz – 136

– Josep Maria Perera – 95

– Antoni Peralta – 95

– Josep Ramon Lasala – 84

– Manel Rodríguez – 60

– PRESENTACIÓ DE PERSONES VOLUNTÀRIES PER SER CAP DE LLISTA. Un 
cop coneguts els resultats de les primàries, l'assemblea es divideix en dos grups i 
es queden a la sala les 14 persones que es van presentar de candidates per 
valorar quines volen optar a la segona volta.
Després d'un quart d'hora, comuniquen a l'assemblea que hi ha un únic voluntari, el
Carlos González Iglesias, i que proposen que el seu nomenament com a cap de 
llista sigui decidit per consens.
Davant aquesta proposta, hi ha algunes reticències referents a que el candidat que 
ha quedat en el 8è lloc a les primàries sigui el cap de llista i també a que 
precisament sigui una persona amb residència a Alcoletge.
Però, d'altra banda, majoritàriament es veu molt positiu el nomenament ja que en 
cas d'obtenir únicament un representant a la Paeria, l'assemblea té clar que el 
Carlos González és la persona indicada per estar alliberat i poder fer una oposició 
com la que vol plantejar el Comú. Es valoren especialment els coneixements 
tècnics del funcionament de l'administració i la seua implicació en la defensa de la 
transparència, la participació i els drets humans. Carlos González, de 38 anys i 



natural de Salamanca, va arribar a Lleida fa 8 anys i va participar activament en la 
creació de l'Observatori Ciutadà Municipal i es va sumar al projecte del Comú fa un 
any i mig. A més, el seu nomenament respecta fil per randa el reglament de 
primàries aprovat. Pel que fa a la seva residència a Alcoletge, es reconeix que és 
un escull, sobretot a nivell comunicatiu, però no ho és a nivell de projecte. 
S'insisteix que l'ordre de la llista no és important a l'hora de defensar el projecte i 
que no serà únicament el número 1 el qui l'explicarà públicament, sinó que cal 
evidenciar el sentit d'equip i d'assemblea que porta implícit el Comú.
Finalment, s'accepta la proposta i s'aprova per consens el cap de llista: Carlos 
González Iglesias.
D'altra banda, també s'aprova que la Victoria Pacheco ocupi el número 3 per 
qüestions de gènere. Tot i que la llei de paritat es compleix fins al número 10 
només tenint el compte els resultats de les primàries, es veu necessari que entre 
les tres primeres persones de la llista hi hagi una dona, ja que no ha estat possible 
que hi fos en primer lloc. Donat que la diferència de vots entre el 3r i la 4a és d'un 
vot i que s'ha considerat un marge d'error de +-1 en les votacions al carrer, 
s'aprova que Victoria Pacheco ocupi el 3r lloc i Jordi Cipriano el 4rt.

S'ofereixen persones voluntàries per ocupar els darrers llocs de la llista fins al 27 i 
3 suplents. Es decideix que a la propera assemblea (19 d'abril) es tancarà la llista i 
es decidirà l'ordre.
També s'inscriuen els càrrecs oficials de representació i administració de la 
candidatura, per tal de presentar-la a la junta electoral el dia 20 d'abril.

– PRECS I PREGUNTES. Es planteja la necessitat urgent d'aconseguir finançament. 
Una possibilitat és oferir bons amb devolució quan hi hagi disponibilitat econòmica. 
Ja hi ha alguns pagaments que s'han ajornat en aquest sentit.

L'Assemblea acaba a les 14,30h.


