
ACTA ASSEMBLEA 6 DE SETEMBRE 2015 
Plaça de les Magnòlies – 10h 

 
Introducció: se convoca aquesta assemblea per informar de la feina feta fins ara i dedicar la 

resta del matí, monogràficament, a consensuar una postura davant les eleccions del 27 de 

setembre. Tractarem el tema des de diferents vessants i debatrem sobre algunes propostes per 
tal d'arribar a consensos sobre el caire plebiscitari dels comicis, sobre el paper que ha de tenir 

el Comú en la campanya electoral i també sobre les majories necessàries. És important que als 
torns d'intervencions no es repeteixin idees i que les aportacions siguin breus. 

 
ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació de l'acta anterior (acta 4 de juliol). 

2. Informació de la feina feta per l'equip de regidors. 

3. Informació de la feina feta al si del Comú de Lleida. 

4. Informació sobre la proposta de calendari d'accions dels propers mesos. 

5. Precs i preguntes 

6. Proposta sobre el posicionament davant el 27S de la comissió d'enllaç. 

7. Treball en grups 

8. Debat per consensuar el posicionament del Comú front el 27S 

 

Assisteixen des d’un inici unes 25 persones. 

1. Aprovació de l’acta anterior. No hi ha cap objecció. 

2. Feina feta per l’equip de regidors 

Hem posat en marxa un procés d’investigació de molts punts oberts (anomenem expedients 

vius) sobretot sobre contractes municipals. Hi ha conclusions interessants. Es treballa sobre una 

proposta d’auditoria del deute que presentarem a la comissió d’Hisenda de l’ajuntament. 

Denunciarem que hi ha clàusules abusives en el pagament de deute. Amb aquesta base 

argumental, podríem proposar declarar il·legítim part del deute. 

Hi ha uns 300 milions d’euros de deute municipal que creiem constatat. La xifra oficial que dóna 

l’equip de govern està maquillada perquè si no, l’ajuntament estaria intervingut. 

També busquem la forma de canalitzar informació, propostes i queixes que ens arriben des de 

la ciutadania. Hi ha gent que ens està demanant que investiguem en una o altra línia, que 

aporten informació o que tenen idees per la ciutat. 

També integrem les línies que es van aprovar en l’anterior assemblea. 

També cal tenir en compte que és difícil actuar si no hi ha voluntat per part de l’equip de 

govern, perquè tenen la paella pel mànec. 

 

TEMES QUE S’HAN TREBALLAT DES DE L’ÚLTIMA ASSEMBLEA: 

- Mercat del Pla. Les clàusules del plec diuen que l’empresa hauria de pagar el 

sistema de climatització, perquè la concessionària és qui s’ha d’encarregar de 

qualsevol reforma, però ho fa l’ajuntament. En canvi, per exemple, la Paeria no fa 

absolutament res per dinamitzar el mercat de Balàfia. 



Fa molt temps que van deixar morir els mercats de Santa Teresa i el del Pla. Durant 

molt temps el del Pla va estar tancat i després es van gastar milions en adequar-lo. 

El sistema modern de climatització ja va costar en el seu moment 114.000€ i ara 

resulta que no serveix de res i cal tornar a invertir. 

La primera licitació va quedar deserta. A la segona, es va crear una proposta ad 

hoc. Jamstores ja havien estat denunciats a Igualada per competència deslleial. El 

lloguer és irrisori per vendre roba de multinacionals i, a sobre, sense exigir-los fer 

les accions de dinamització al barri que al plec de clàusules s’estableix que han de 

fer. 

Amb aquestes propostes, el barri mai tirarà endavant. 

La setmana que ve farem una pregunta de perquè l’ajuntament paga un sistema de 

climatització quan els plecs parlen que qualsevol millora l’ha de pagar l’empresa. I 

també volem saber què passa amb el mercat de Balàfia (queden només 3 parades i 

la Paeria obliga als paradistes a assumir sols totes les despeses de funcionament. 

És evident que la voluntat de la Paeria és tancar el mercat i el que fan és mobbing). 

I també què passa amb el de Cappont (hi havia la promesa d’un centre de dia dins 

del projecte acordat amb Mercadona i volem saber què passa i per què no s’ha fet 

res). 

Al mercat central, els estan arruïnant amb un IBI caríssim. Hi ha un cas d’una dona 

que s’està arruïnant pagant aquests preus de taxes i impostos i que ven allà per 

poder subsistir. 

El problema és que a Lleida tot això no se sap. Tenen la llei de part seva i si no vol 

l’equip de govern, no es pot fer. 

Hi ha unanimitat a la comissió de l’Horta que això s’ha de canviar i es portarà a la 

comissió d’Hisenda per a que la regidora Montse Mínguez ho hagi d’estudiar. 

 Podria ser un dels temes a discutir en grups temàtics. 

 

- Refugiats. Es va proposar una reunió la setmana passada. Vam demanar que fos 

l’alcalde el que la convoqués i qui liderés el procés de treball. No van voler. Va 

pressionar a entitats per a que no assistissin a la trobada. I ara, convoquen ells una 

reunió el dia 9. A més, la comissió informativa que ha de tractar el tema s’ha 

convocat a les 13h. És massa tard si volem tractar-ho en profunditat. Aquest 

aspecte és un dels que hem detectat; que juguen amb els horaris i els tempos per 

no tractar temes amb la calma i la profunditat que requereixen. 

 

- Despesa social. Ens hem queixat amb al·legacions al compte general que l’equip 

de govern inclou a la despesa social municipal els pagaments a la Seguretat Social 

dels treballadors (llavors, ens amenacen que si no aprovem el compte general 

vindrà la sindicatura de comptes i ens investigarà. I creiem que això lluny de ser 

una tragèdia podria anar bé per treure coses en clar sobre els comptes que fa 

l’equip de govern). 

Demostren cinisme dient que és la ciutat de Catalunya que més inversió social fa. 

PRECS I PREGUNTES: 

Hi ha la preocupació de quins consensos hi ha sobre el tema del deute amb els altres grups 

polítics. La relació és bastant bona fins i tot amb partits com Ciutadans. En temes de deute hi 

ha bona predisposició per part de Crida i de CiU. Els temes els posarem sobre la taula a la 

Comissió de Transparència. La sensació a vegades és de competitivitat, però els grups de 

l’oposició deixen fer al que fa la proposta, que la lideri i això es valora positivament. En conjunt, 

les sensacions són bones. 

D’altra banda, s’ha fet un estudi detallat dels crèdits amb els bancs. També s’estan estudiant els 

contractes amb les empreses amb què s’han fet externalitzacions. Ens falta informació i des de 



l’equip de govern, notem que estan utilitzant totes les traves legals i administratives per no 

donar-nos la documentació necessària o per demorar al màxim el seu lliurament. Amb tot 

plegat, ens surten 300 milions d’euros de deute. Després, l’equip de govern dirà que no, però a 

nosaltres ens surten aquests números. 

Es proposa fer campanya de difusió d’aquest tema per a que la ciutadania conegui els comptes 

reals. Per a fer-ho, també hem de tenir en compte la importància del boca a boca. 

També preocupa la relació amb la immigració. L’únic que fa l’ajuntament és fer fora la gent que 

ve a buscar-se la vida aquí. Es podria fer alguna plataforma en defensa dels immigrants? 

L’altre dia, des de la regidoria dels drets per a les persones, es va fer una reunió prèvia a la 

trobada interadministrativa per discutir la situació dels temporers que tindrà lloc el dia 23 de 

setembre (en què hi haurà administracions, sindicats, pagesos, etc.). El regidor la volia fer 

monogràfica sobre la situació dels temporers a la Pl Seminari, però nosaltres també volem que 

tracti també altres situacions (com el problema dels empadronaments que planteja la PAH). El 

problema dels temporers és quan hi ha gent sense contracte que treballa il·legalment, els 

pagesos no els donen un allotjament. Una de les solucions és coordinar diferents institucions 

per reclamar més pressió en les inspeccions de treball. En això sí que hi ha consens. 

També s’intervé dient que aquí hi ha molta gent sense feina i com és que ve tanta gent a 

treballar a l’estiu. Creiem que hi ha desconeixement per part de molta gent aturada de com 

anar a treballar collint fruita, però les possibilitats hi són. 

 

3. Feina feta al Comú de Lleida 

Informem de l’estructuració interna del Comú després d’afrontar la campanya i després 

d’obtenir dos regidors. 

A banda de l’equip de regidors (que inclou al Carlos González, al Sergi Talamonte i a les dues 

persones remunerades: Òscar Sisteré, com a tècnic de comunicació, i a la Sílvia Moya, com a 

secretària administrativa), l’assemblea marca les línies polítiques i es reuneix en un termini 

màxim de 6 mesos. Per a la gestió de la feina del dia a dia, existeix la comissió d’enllaç on 

estan representades totes les comissions de treball. Es reuneix els dijous, cada 15 dies. 

D’altra banda, hi ha un seguit de comissions de treball: 

- la comissió de comunicació 

- comissió de barris i d’accions, que tracta i treballa sobre els barris per atansar la 

política del comú en aquests espais. Comença a estar especialment actiu un nucli al 

barri de la Mariola. Aquesta també, vol dinamitzar els barris i fer campanyes per 

activar-los. Un altre camp de treball dins de barris és el treball del reglament de 

participació. 

- comissió lúdica i emocional 

- la comissió de finances, per ser eficient i autosuficient econòmicament, pensar la 

manera d’aconseguir-ho 

- comissió OCM per tal de general al màxim de transparència, revisar i difondre tota 

la informació de l’ajuntament 

- comissió de benvinguda. 

A partir d’una necessitat determinada i puntual, també es pot crear un grup especial de 

treball que té una data de creació i una de tancament. L’exemple recent és el grup especial de 

treball sobre el reglament de participació. 

Destaquem que a les comissions tothom és benvingut i que la gent es pot apuntar. 



A més, també s’estan creant els grups temàtics, que són grups que tracten àmbits concrets: 

educació, cultura, dona, etc. Es tracta de que tothom al Comú formi part de, com a mínim, un 

grup. No es reuneixen regularment com les comissions (no hi tenen l’obligació de treballar 

regularment assumint tasques concretes) sinó que s’activen segons es necessiti informació i/o 

assessorament sobre el tema que tracten. Els formen persones actives al Comú o també 

persones no tan implicades però que estan disposades a aportar el seu coneixement sobre un 

tema concret en moments puntuals. Es tracta de crear una xarxa de coneixements i contactes 

per àmbits temàtics que vulguin col·laborar. Per exemple: el grup temàtic d’educació es pot 

activar en el moment que l’equip de regidors hagi d’estudiar una moció sobre escoles bressol. 

Pot haver grups temàtics actius que es reuneixin regularment per estudiar temes d’interès i fer 

propostes en el seu àmbit de treball. 

Finalment, la comissió de garanties s’encarrega de vetllar per què es compleixi el Codi Ètic i 

el Marc Organitzatiu aprovat en assemblea. El seu funcionament i el procés de creació 

d’aquesta comissió està establert al Codi Ètic (penjat a la web). Cal activar ja el procés. Per això 

queda obert el termini de presentació de candidatures per ser una de les 5 persones que 

conformen aquesta comissió. Es faran votacions a la següent assemblea. 

4. Proposta de calendari 

 

- REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ. S’ha de debatre a partir d’octubre. La setmana que 

ve hem demanat al regidor de participació per saber quina és la dinàmica i els 

tempos que es volen seguir en aquest tema. Ja hi ha un grup específic de treball 

que ha començat a dissenyar unes propostes bàsiques. 

- COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA. S’està treballant el tema del deute i s’arribarà on 

es pugui en tema de contractes públics. 

- BARRIS. Ens ha agafat a contrapeu. Hem estat molt pendents dels temps marcats 

per l’ajuntament. Però ara cal establir les prioritats perquè veiem que no arribem a 

tot el que volem assolir. Volem sortir al carrer el més aviat possible i també fer 

algun tipus d’enquesta al carrer per tenir feedback sobre els temes que estem 

treballant (participació i transparència). 

- FINANÇAMENT. No hi ha diners. El que entra va als dos contractes. No podem 

afrontar la despesa d’un local ni tampoc la d’iniciar un procés de denúncia legal. 

- XARXA MUNICIPALISTA. Es veu la necessitat de treballar en xarxa amb altres 

candidatures municipalistes de la província amb qui tenim moltes inquietuds en 

comú. 

Dissabte 5 de setembre es va celebrar una reunió a Barcelona a la que vam assistir 

per tractar temes de transparència, participació, feminismes i habitatge. Dissabte 

12 de setembre se’n celebra una altra a Madrid. S’anima a la gent que vulgui 

participar a que s’apunti. 

Hi ha un cotxe disponible per sortir divendres dia 11 i tornar el 13 amb dues places. 

Altra gent hi va en tren. 

Ens pot ser útil, per exemple, la feina de participació ja feta. Hi ha unes bases de 

treball. A Barcelona, hi havia diversos regidors de participació d’alguns ajuntaments 

que estan a equips de govern. Aquest coneixement privilegiat donarà fruits. 

També cal afegir que Pirates de Catalunya està impulsant una xarxa per compartir 

experteses i recursos en la que també participem. 

 

 Es proposa treballar a través d’un grup temàtic sobre el bulling, que va sortir a 

l’últim ple dels Infants. 

 

 

 



PRECS I PREGUNTES: 

Cal cuidar tot el tema dels drets (civils, de les persones, immigració, etc...). Estaria bé que els 

regidors hi fossin presents en les problemàtiques que hi ha. Que hi siguin a les lluites del carrer. 

A banda d’haver una comissió o un grup temàtic, cal també aquest suport institucional, que es 

visibilitzi que “el Comú està amb aquesta lluita i amb aquesta gent”. 

També és important agafar l’hàbit d’assumir la tasca de liderar la feina que es proposa, perquè 

no s’arriba a tot. 

Es discuteix si és adequat o no ser presents en accions de determinats col·lectius o lluites. 

Sorgeixen dubtes sobre si “fer-se la foto” resulta molest a col·lectius com la PAH, per exemple. 

I si pot confondre’s amb “postureig”. És més important treballar de veritat, discretament. Altres 

exemples a banda de la PAH són Marea Groga: des de l’equip de regidors es treballa en el 

concurs de beques menjador al Consell Escolar i la construcció de Pinyana. 

El Sergi comenta que prefereix no anar a les reunions de Marea Groga per no instrumentalitzar, 

però sí que treballa i aporta tot el suport i la informació necessària des de l’ajuntament. Però hi 

ha gent del Comú que ja hi és en aquesta marea. 

De tota manera, és important valorar que el Comú ja hi és activament en molts moviments. 

Aquest és un debat important. Visibilització vs postureig o instrumentalització dels moviments 

socials. 

A Barcelona, es va tractar el tema. La necessitat de separar regidors que estan al govern dels 

moviments socials dels quals formaven part, perquè el moviment està front el govern i ha de 

continuar sent així. És un tema que caldrà veure com se soluciona i prendre’n nota. El 

moviment social ha de continuar denunciant l’acció de govern tot i que alguns membres siguin 

dins. 

Han de ser gots comunicants diaris. Els regidors tenen feina burocràtica, però no hem de 

separar-nos del que es fa als barris i als moviments socials. Si no, podem entrar en una 

contradicció. No anem a buscar protagonisme. És vital que els regidors no es desconnectin del 

procés de canvi social. S’han de fer les coses bé per a que a través del nostre suport hi siguem 

a qualsevol cosa que passi. Els regidors no són res si no tenen el suport del conjunt. Si volem 

transformar la societat, hi hem de ser. 

El grup de cultura està treballant en la gestió de la Llotja. S’agrairan totes les aportacions sobre 

el tema. I demanen quan es pensa cobrir les vacants de direcció de la Panera i de l’Escorxador. 

També es demanen aportacions que serviran per finançar (entre altres coses) els viatges a 

Madrid. 

 

 

5. Posicionament 27S 

Davant el debat obert i també del darrer ple en què es van presentar mocions que requerien 

posicionament del procés nacional obert a Catalunya, creiem que ha arribat l’hora d’afrontar 

aquest debat en assemblea. 

El Comú no ens vam ajuntar per això i som un grup amb un projecte municipal. Però el moment 

és important. 

El punt de partida ja està consensuat i és el suport al dret a decidir des de Catalunya el futur 

dels ciutadans i ciutadanes del país. Ara, cal debatre què fem abans del 27S i també després. Al 

si del comú, hi ha gent independentista i hi ha gent que no ho és. No ens dividirem per això. 



Però també cal tenir una guia per poder posicionar-nos davant d’algunes mocions o decisions a 

l’ajuntament. 

Es presenta el document-proposta de la comissió d’enllaç per a l’assemblea. 

A les darreres eleccions catalanes a Lleida: 

- Abstenció del 34% 

- Vots que no van obtenir representació 11% (inclosos blancs i nuls)  

- EN total, un 45% dels vots de Lleida no té diputat que representi el seu vot 

- Els diputats que tenen representació són de CiU (21%), PP, PSC, ERC, ICV-EUiA 

Es plantegen diverses qüestions i opcions: 

 En unes eleccions tan importants, podríem promoure la participació per deixar 

clar què vol la ciutadania de Catalunya. “Vota lo que vulguis, però sobretot, 

vota” 

 Promovem algun vot? No tenim perquè. Però també hi ha l’opció de mullar-se 

amb candidatures a les que ens sentim més propers. Procés Constituent és la 

candidatura amb la que tenim més afinitat, però finalment, no s’han presentat 

després de buscar la confluència. 

Les opcions proposades són Crida-CUP i Catalunya sí que es Pot, on hi ha 

partits amb els que vam buscar la confluència a les eleccions municipals de 

Lleida. Pirates no ha aconseguit els avals necessaris. Feien una crítica al procés 

de no-confluència que podria haver estat interessant. 

Als nostres intents de confluència a la ciutat també vam establir contactes amb 

ERC, però forma part d’una candidatura en què hi ha un partit que ha 

promogut retallades al país i no sembla adient. Però cal discutir-ho. 

La resta de partits no tenen afinitats amb el nostre programa (PP, PSC, C’s) i 

no reconeixen el dret a decidir del poble català. 

  Cal decidir si fem campanya activa o no. 

 També és important debatre sobre què fem davant el procés que es pugui obrir 

després del 27S. Es proposa consensuar el suport a la legalitat sorgida de la 

voluntat popular manifestada a les eleccions. Sigui quina sigui. 

 El debat també ens hauria de servir per decidir si volem donar-li valor de 

consulta al resultat en vots a la ciutat de Lleida per establir la nostra postura en 

mocions, per exemple, sobre el procés nacional. 

 El debat també ha de servir per si considerem les eleccions com a plebiscitàries 

i determinar a on situem a cada candidatura. 

 

Es divideix l’assemblea en 4 grups. Cada grup treballa durant prop d’una hora amb avantatges i 

inconvenients de les diferents possibilitats plantejades. 

 

6. Debat posicionament 27S 

S’exposen les conclusions de cada grup: 

GRUP 1: 

- És bàsic fer una crida a la participació 

- Hi ha consens en demanar el vot per les candidatures que defensen el dret a 

decidir però sense fer-ne referència a cap d’elles. 

- Hi ha consens en el caràcter plebiscitari de les eleccions pel que fa a la 

interpretació dels vots a Lleida per tal de decidir sobre qüestions de caràcter 

nacional. 

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/Proposta-posicionament-Com�-27S.pdf


 

GRUP 2: 

- No queda clar si hi ha consensos. El que queda clar és animar a la participació, tot i 

que també s’apuntava la possibilitat del dret a decidir que no es vol anar a votar. 

- Suport explícit a Procés dient que ens haguéssim sentit molt còmodes amb una 

candidatura de Procés 

- Demanar vot a consciència 

- No donar suport a cap candidatura explícita, però sí deixar clar que no ens sentim 

propers ni a PP, PSC o C’s. 

- Entenem que tenen caràcter plebiscitari, ens agradi o no. No comptaríem a 

Catalunya Sí que es Pot en cap bloc o en el bloc de la gent que no les considera 

plebiscitàries. 

- Sobre el resultat que requereix el SÍ o el NO, no ha donat temps, però sí sobre que 

es podran interpretar els resultats a nivell de la ciutat de Lleida. 

GRUP 3: 

- Donar suport a les candidatures que defensin els tres eixos que el Comú defensa: 

transparència, participació i bé comú. 

- No hi ha consens sobre si són o no plebiscitàries. 

 

DEBAT: 

Potser el debat és subratllar que és un moment molt important per a Catalunya i que és 

important la participació de la ciutadania. 

El tema de les plebiscitàries el podem acceptar pel que fa a la qüestió nacional. Si cal 

interpretar els resultats sobre la independència (per exemple, per decidir el vot en una moció 

d’integració a l’AMI). 

Hi ha gent que no se sent còmoda amb un caràcter plebiscitari. S’argumenta que és una base 

errònia. Tot i que consideren que són eleccions determinants. No és un referèndum. Però es 

podria acceptar el caràcter plebiscitari a nivell intern per decidir sobre temes nacionals. 

No hi ha comoditat amb defensar unes candidatures i altres no. Ni que Junts per Sí no hagi 

d’entrar en les candidatures que poguéssim defensar. És més clar definir el criteri i que cadascú 

decideixi en quina candidatura encaixen aquests criteris: dret a decidir i sobirania de Catalunya 

per decidir i els principis bàsics de transparència, participació i bé comú. 

Entenem que cal parlar de vots a l’hora d’interpretar els resultats, no de diputats. Si entenem 

les eleccions com a plebiscit, caldrà que comptem els vots, com en un referèndum. Estaria bé 

saber si comptarem o no la gent que no ha participat. 

Però si comptem els vots pel sí o pel no, potser cal postposar el debat a després. 

Definir-nos en una opció o en una altra, ens pot trencar. L’opció de Procés ha estat més 

intel·ligent: no posicionar-se per no trencar-se. 

El tema plebiscitari és important perquè suposa un trencament amb l’status quo. Se’n parlarà 

poc d’altres temes. Cal definir-se. 

Com a Comú, ens defineix que no ens posicionem en un SÍ o en un NO. Però considerar les 

eleccions com a plebiscitàries no ha de portar a una postura concreta.  

També es demana un consens sobre a què donar suport després de les eleccions. El que pot 

passar és que a partir del 27S passin coses al país i Lleida s’hagi de posicionar. Davant d’això, 

interpretarem els vots a Lleida. Però a nivell català, si hi ha confrontació de legalitats, com ens 



posicionem? En aquest sentit, caldrà continuar discutint segons el que implica cada decisió. Per 

exemple, si la independència que promou Junts per Sí vol dir “colar” el consorci sanitari, caldrà 

fer una assemblea per considerar les implicacions de cada cosa. 

S’apunta, tot i que no s’altera el consens, que partim d’una base errònia considerant que l’eix 

nacional és l’únic que importa a l’hora de decidir quin país volem. Però no tothom defensem la 

mateixa opció. 

 

 

CONSENSOS: 

1. Són unes eleccions més que autonòmiques (ens agradi o no). És més important més que mai 

anar a votar. Posició activa per demanar la participació. 

2. Acceptem el caràcter plebiscitari pel que fa a la independència. 

És l’única manera que hem trobat per votar sobre la independència de Catalunya. 

Interpretarem el número de vots a nivell local i intern per decidir el posicionament dels 

nostres regidors sobre qüestions nacionals. 

El SÍ: Junts pel Sí, Crida-CUP. 

El NO: PSC, PP i C’s. 

Catalunya sí que es pot: quan es decideixin els podrem comptar en un bloc o en un altre. 

3. Fer un esment a que el que ens hauria fet sentir més còmodes és buscar la coincidència 

entre el procés nacional i el procés social que defensa Procès Constituent. 

4. Que cadascú voti a consciència. El Comú demana el vot per les candidatures que 

defensen els seus eixos: participació, transparència i bé comú. I també les que defensen el 

dret a decidir. No farem esment de cap candidatura. Però s’autoeliminen les formacions que 

no reconeixen el dret a decidir de Catalunya. 

5. Davant d’una confrontació de legalitats, el Comú acceptarà els resultats legítims de les 

eleccions. 

 

L’assemblea acaba a les 14.30h amb un vermut en què es recullen aportacions econòmiques 

per fer front a diferents despeses del Comú de Lleida. 


