
 

ACTA D’ASSEMBLEA D’APROVACIÓ DE PROGRAMA 

Diumenge, 12/05/19, 10h 

Local del Comú de Lleida 

 

 

 

1. Introducció i presentació de l’estat del programa 

El Joan Manel Bueno exposa el treball fet aquestes darreres setmanes i les parts afegides des 

del dia de plenari de programa on vam treballar per àmbits temàtics. L’assemblea agraeix amb 

tot l’afecte la feinada feta fins ara.  

 

Des d’aleshores s’han afegit a programa alguns temes com feminisme, qüestions energètiques, 

la reforma i desenvolupament de polígons i zones industrials (en la part territorial i de barris) i, 

darrerament, la relació de llocs de treball de l’ajuntament. També s’ha treballat i afegit tota la 

part territorial de barris fruit de les reunions amb les associacions de veïns i veïnes.  

 

També fa una esmena a la presentació del programa indicant que caldria afegir a Pirates de 

Catalunya quan expliquem que el somni que teníem al 2015 d’unir les forces d’esquerra i 

progressistes de la ciutat no va ser possible. Ells sí s’hi van sumar i cal reconèixer-ho en aquest 

apartat. 

 

També fem la reflexió de la utilitat i necessitat del programa per tenir un full de ruta per si 

algun dia governéssim, i per defensar el nostre projecte en la candidatura podent-lo explicar a 

la ciutadania en debats, actes, trobades al carrer o tertúlies.  

 

Manca potser desenvolupament específic i concret en qüestions com economia i comerç. La 

idea general està clara però no ha estat possible ampliar aquesta qüestió. Passa el mateix amb 

turisme.  

 

S’exposa que es troba a faltar una part d’economia digital i ciutat digital (smartcity), i la part 

d’universitat i desenvolupament científic (Parc Científic, etc...). Es proposa agafar la part de 

programa d’aquesta qüestió de Zaragoza en Común, traduir-la i treballar-la aplicada al Comú i 

a Lleida. 

 

També es proposa ampliar i polir una mica la part d’esports titulant-la “Activitat física i esport” 

(seguint directius europees). Cal aportar una visió integrada de l’esport: l’activitat física com un 

element de cohesió social, d’integració i inclusió. Les federacions fan el seu paper però cal 

donar un gir a aquest concepte de l’esport i treballar amb associacions i serveis socials (gent 

gran, inclusió social, etc). Es proposa afegir la proposta de la figura del dinamitzador de barri: 

integrat a l’escola, el centre d’atenció primària... I la idea d’edifici integrat (no un pavelló, no 

un velòdrom...), sinó un edifici on hi hagi un centre de serveis socials, un pavelló, una 

biblioteca, un casal d’avis, etc. Tot integrat. Un equipament de barri, una instal·lació de ciutat. 



 

En la línia de deixar clar que pot haver-hi temes on s’exposin idees generals i manquin 

propostes concretes, es proposa afegir explícitament en algun punt que “aquest document 

està en constant creixement i evolució”. 

 

També s’exposa que potser el programa no prioritza, no indica què es farà el primer any o en 

aquest primer mandat... Sorgeix el dubte i el debat de si realment ho podrem fer tot i valorar 

bé si hi ha alguna cosa que no es podrà fer. Queda clar que no podem posar al programa 

alguna cosa que no podem fer, però sí podem indicar intencions, voluntats i direccions cap a 

les que treballarem i caminarem. Potser caldria reforçar els punts per deixar clar i que no hi 

hagi dubte entre els compromisos ferms i les declaracions d’intencions.  

 

Aquest cop tenim un programa, a diferència del 2015, amb propostes concretes en quasi tots 

els apartats, fruit del gran volum de gent que ha treballat per fer-lo i dotar-lo de contingut. No 

és un programa amb sol declaracions d’intencions, sinó que contempla mesures concretes. És 

cert, però, que no prioritza o estableix un ordre d’importància en les mesures, però aquesta 

feina no s’ha pogut fer perquè fins ara s’han estat enviant propostes i idees.  

Estaria bé treballar totes aquestes mesures que tenim ara i establir aquestes prioritats i poder 

afirmar amb claredat, quan ens ho preguntin, que una determinada mesura sí la durem a 

terme perquè és possible i prioritària. 

 

En aquesta línia també s’exposa que la majoria de mesures que contempla el programa no 

suposen una despesa afegida a la que ja destina l’ajuntament, sinó que proposen una millor 

gestió o canvi de direcció en l’acció i jugar amb el pressupost que podem redirigir d’una 

partida a una altra (una feina ja avançada amb els pressupostos participatius que vam 

presentar en aquest mandat).  

 

Es proposa muntar una sèrie de sessions de treball i debat de programa un cop passades les 

eleccions quan ja estiguem més tranquils i tranquil·les. Potser podem aprofitar l’escola d’estiu? 

Pot ser un bon moment per treballar aquestes prioritats, aprofundir en els temes, donar a 

conèixer el programa enfora i també nosaltres impregnar-nos de totes les propostes.  

 

Cal explicar l’esforç de realisme i quantificació que tenim treballat en l’annex econòmic. És una 

mostra del treball fet de consciència de saber que podrem fer allò que prometem. 

 

Potser també caldria ampliar l’apartat de vies per generar ingressos: programes de la Unió 

Europea, programes de finançament popular... fonts diferents als impostos municipals que ja 

hem treballat.  

 

També es fa la reflexió que el programa ha de servir per explicar com entenem la ciutat, cap on 

volem anar i quina manera de governar imaginem. Podria estar bé editar algunes còpies en 

paper (potser una dotzena?) per tenir-les a les taules durant la campanya i poder mostrar 

d’una manera visible i tangible la feina feta per concretar la ciutat valenta que volem construir. 

 



Des de comunicació es demana una data exacta de la primera versió que podem difondre a 

xarxes i web. Es queda en dimarts al vespre. 

 

Es comenta que cal ser curosos amb la quantitat de diners que diem que podem passar d’una 

partida a una altra i dels que disposem en una proposta de pressupostos (9 milions? 12 

milions?). No podem comptar amb diners que pensem que generarem millorant la gestió de la 

paeria o introduint propostes nostres (per exemple, òbviament el pressupost no contempla els 

ingressos d’una taxa a les elèctriques). Tot i així, cal consensuar una xifra que puguem 

comunicar en debats, entrevistes o tertúlies. Es queda que la xifra que totes i tots assumirem 

serà 9 milions. 

 

 

 

2. Esmenes i aportacions al document de programa (repàs de tots els punts) 

 

- 2.1 Drets bàsics. Mesura número 9: substituir “llocs de repartiment” per “llocs d’atenció”.  

- Pàgina 11, mesura 1. Es debat sobre si hem de parlar de “crear” punts d’atenció o parlar 

de “reestructurar” els serveis socials, les estructures i recursos municipals ja existents. Es 

decideix que s’intentarà, si es pot, afegir en algun punt el concepte que els serveis socials 

volem “integrar-los”, “repensar-los”, “reestructurar-los”, “redefinir-los”... No sol crear-ne 

de nous, que pot donar la sensació que volem acabar amb tot el que hi ha ara.   

- Pàgina 18, introducció just abans del punt 22: cal especificar que els 400€ mensuals són 

per habitació o posar el total (uns 10.000€ mensuals).  

- 2.4 (pàgina 26). Introducció polítiques d’igualtat. Desmantellar.  

- Mesura 111. Canviar segregació dels “barris” per segregació dels “centres educatius”.  

- Mesura 127. Vigilem amb la relació entre empresa i centre educatiu. Es proposa afegir 

“tenint en compte les empreses i la societat” i no posar “que descansin en les empreses”.  

- Mesura 130 (pàgina 44). Es proposa parlar de bibliolabs en comptes de biblioteques.  

- Respecte al bloc de cultura, hi ha una versió definitiva més concreta i específica, més curta, 

que la que es va enviar al document de programa que s’ha portat a l’assemblea. Tampoc hi 

surten les coses que no hem de fer ni els exemples, que era un redactat per a ús intern.  

- Mesura 156 (pàgina 55). Una proposta conflictiva va ser la d’afavorir un Centre 

Interreligiós. Es debat sobre la proposta i la idoneïtat de la mesura.  

- Es replanteja paràgraf de la pàgina 55: Envers la religiositat radical i el laïcisme bel·ligerant 

apostem per l’agnosticisme constructiu, empàtic, dialogant i ferm en la defensa de les 

llibertats ciutadanes, la convivència i els valors democràtics. 

- Mesura 172 (pàgina 59). Es debat sobre la proposta de la unitat municipal antiavalots i 

s’explica la proposta. S’acorda canviar la redacció d’aquesta proposta per a que quedi clar 

que cal reestructurar la funció dels agents i insistir en la formació dels agents.  

- Afegir la formació transversal de funcionaris i funcionàries en un punt més general.  

- Mesura 186 (pàgina 62). Facilitarem les burocràcies, els tràmits burocràtics. 

- Afegir en la introducció del punt 4 que són 5 línies: s’ha de posar també impostos 

- A la pàgina 64 s’hauria d’incorporar alguna mesura concreta amb número. Si parlem 

únicament de model hem de parlar de democratització de l’economia. Si el punt és que 

dins d’aquest sistema model hem de reforçar l’economia solidària s’ha d’afegir algun punt 



convertint algun paràgraf en numeral, afegint clàusules de contractació i promocionar 

l’economia solidaria com a eina de dinamització als barris i horta (creació d’ocupació..)  

- Mesura 226 (pàgina 76)es pot incorporar la Fira de Contractació (espai on l’administració 

exposa tot el que té previst fer). Si hi ha és en algun altre punt doncs es pot agrupar en la 

mesura 226.  

- Al punt 4.8 (pàgina 78) caldria afegir més punts. Incloure en la introducció que hem de 

mirar l’eficiència en cada cas, pots tenir un bon pla d’ocupació de gent del barri i no tants 

operaris per exemple, o cooperativa de treball en la gestió d’autobusos. Es suggereix 

moure coses que apareixen en l’apartat 5.4 o 5.5. o fer referència d’aquests punts en 

aquest punt 4.8 (autobusos, aigua...). Tot el tema de servei públics que surt a l’apartat 5 

s’hauria d’incorporar en el 4.8.  

- Incorporar un punt d’apostes esportives al programa: serem estrictes en el compliment de 

les ordenances.  

- Al punt 5.3. les mesures no estan numerades. El bloc 5 s’hauria de cohesionar, ordenar 

amb una mica més de lògica. El bloc 5 és molt llarg i potser podem moure coses al punt 4 d 

serveis municipals. 

- A la pàgina 94 s’ha de numerar com a mesura 276: Recuperarem l’Agència d’Energia de 

Lleida i la dotarem de personaltècnic qualificat per a poder disposar del capital humà 

requerit perafrontar una transició energètica a la ciutat.  

- S’incorporaran noves propostes animalistes.  

- Al punt 6.1. (pàgina 114) )falta la proposta de reglament de participació. 7 

- A la mesura 362 (pàgina 117) s’hauria de treure en l’apartat d’auditoria externa la paraula 

externa 

- A la mesura 361 s’ha d’afegir amb les empreses i entitats que tenen un alt volum amb 

l’Ajuntament.  

 

 

3. Document de la ANC 

 

Es debat en relació a la possibilitat de firmar el document amb esmenes o no. S’acorda no 

firmar el document i explicar els motius enviant resposta a l’organització. Dir a la resposta que 

no farem un govern amb feixistes i màfia però tampoc donar suport a un govern de dretes amb 

qui no compartim programa. 


