ACTA ASSEMBLEA 9 DE JUNY DE 2019 (10:00h)
Objectius de l'assemblea:
– Aprovar la proposta d'organització interna. Iniciem una nova etapa i cal
replantejar i ajustar el funcionament per encaixar-ho en la nova realitat.
– Informar sobre la situació econòmica després de la campanya.
– Informar i aprovar sobre el procediment de contractació del personal
tècnic del grup municipal i de la Diputació i el consell comarcal.
– Aprovar sentit de vot del ComúdeLleida a la investidura.
– Aprovar continuïtat en la negociació i definir les línies generals que cal
seguir.

1. Presentació ordre del dia i metodologia de l'assemblea.
Recordem que el mecanisme de presa de decisió al comú és el consens, amb
el qual s’aconsegueix més atenció en els arguments dels altres i una proposta
conjunta i col·lectiva més ferma. En cas de no aconseguir-ho, es convoca una
nova assemblea per tornar-ho a intentar o, si no és possible, fer una votació en
què s'ha d'aconseguir el 80% dels vots.
Dinàmica de l'assemblea:
– Exposició de la proposta per part de la comissió encarregada/grup de
treball
– Torn de paraula per resoldre dubtes sobre el tema
– Proposta de consens: aprovació o no.
– Si no s'aprova: torn de paraula tancat amb aportacions i línies de disens
que la comissió recull
S'explica que per un tema d'urgència i de privacitat en les negociacions, no s'ha
fet arribar amb la convocatòria d'assemblea la documentació prèvia de
l'assemblea, com es fa habitualment.

2. Proposta d'organització interna
Exposició de la proposta de la comissió per part d’Oscar S.
Línies de treball: cal més eficiència i fer menys reunions però més útils, aquesta
és la línia general de la reformulació de la comissió.
En el nou mandat tenim: 2 regidors Paeria + 1 consell comarcal + 1 Diputació, 3
persones contractades (1 eventual dipu, 1 eventual paeria i 1 personal de
comunicació).
La proposta del grup de treball recull tres tipus d'equips:
-

Equip institucional: treball transversal en les 3 institucions en un
mateix equip. Reunions setmanalment cada dilluns a les 9.30h amb els
càrrecs electes + equip tècnic + màxim de 4 persones que es
designarien per criteris de diversitat (s’han de postular aquelles persones
que vulguin formar part d’aquest equip d’acord al que contempla el marc
organitzatiu). Es considera important que en aquest grup hi estigui
representada la diversitat de la confluència.

-

Grups de Treball: remodelació que vol adaptar-se a l’organigrama de la
Paeria, paral·lel a l’estructura de la mateixa. Grups de treball i
comissions que siguin transversals per no multiplicar número de grups.

-

Comissions tècniques: Les comissions tècniques es mantenen:
tresoreria, comunicació, contractació, comissió electoral i comissió de
garanties, la idea és eliminar aquelles comissions que no tenen vida
pròpia ni activitat.

Cal fer una feina d'avaluació de les comissions per tal de millorar-ne el
funcionament i designar representant que formarà part d'Enllaç. S’ha iniciat ja
aquesta tasca de filtratge. Hi havia més de 50 grups de telegram i això no
contribuïa en res a l'eficàcia.
Sobre les dinàmiques de participació:
-

Dinàmica de les reunions: fer menys reunions i començar-les puntuals.
Que tinguin ordre del dia i establir una durada màxima d’una hora i mitja,
(no és sensat a cap efecte fer-les més llargues).

-

Enllaços i Enllaços de ple: proposta de celebrar un Enllaç mensual el
primer dijous de cada mes. Es valora la necessitat o no de l'Enllaç de Ple
previ als plens municipals. S'aposta per la implementació de l'ús de l'eina
telemàtica
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documentació de mocions, per exemple, i aportar les idees segons
l'interès per la temàtica. Es faria un curs per a que tothom el sàpiga
utilitzar.
-

Assemblea ordinària: 1 cada 3 mesos com a mínim.

-

Calendaris: 4 calendaris de treball
o 1 públic al web
o 1 de comunicació
o 1 intern per al funcionament intern


1 de diputació



1 de Paeria

DUBTES SOBRE LA PROPOSTA:
– No queda clar el fet que el treball de Paeria, Diputació i Consell
Comarcal sigui transversal tenint en compte que al Consell Comarcal i a
la Diputació anem amb altres candidatures al territori.
Oscar explica que encara s'ha de desenvolupar més la proposta i que es
tindrà en compte.
– Es pregunta si les reunions dels dilluns a les 9.30h han de ser
necessàriament en aquesta hora, que limita la participació de la gent que
treballa.
Òscar explica que en aquest horari només es faria la reunió setmanal de
l'equip municipal amb el grup de suport (pensada en horari laboral per a
l'equip de persones contractades: regidors+equip tècnic). La resta de
reunions es convoquen majoritàriament a la tarda per facilitar la
participació.

– Es pregunta si les comissions són obertes o no. Es resol el dubte: les
comissions són obertes i hi pot participar tothom. Es recull la proposta
que hi hagi un canal de difusió telemàtic en què s'informi de l'horari i el
lloc de cada reunió de tot tipus per facilitar la participació.
– Es pregunta perquè han de ser 4 les persones que conformin grup de
suport municipal a part de càrrecs electes i equip tècnic. Aquest número
respon al que diu el marc organitzatiu.
– Es pregunta com s’estructura el funcionament dels primers enllaços. Es
respon que fins que no hi hagi una propera assemblea determinant de
funcionament d’enllaç queda en l’aire el funcionament.
– Es pregunta si aquesta proposta nova no resulta més limitadora. Es
respon que no s’eliminen els espais de trobada sinó que s’enriqueixen.
No es planteja eliminar comissions, es planteja que l’organigrama no
sigui fictici.
APROVACIÓ PER CONSENS per a que el grup de treball segueixi
treballant en l'organització interna amb aquestes línies de funcionament i
recollint propostes.

TORN D'APORTACIONS:
Sobre la representació i participació de membres de les forces de la
concluència en diferents comissions i grups de treball, se subratlla que la
confluència és EN no AMB. EN el Comúdelleida i no AMB el Comúdelleida. El
nom es va mantenir per trajectòria i marca. A efectes municipals no som 3 sinó
1.
La participació ha de ser activa, sense esperar a rebre la informació. A més, és
important empapar-se del marc organitzatiu.
Les organitzacions que participen en la confluència han d'escollir representants
que formin part d'Enllaç.
És important que les comissions siguin reals i que treballin amb gent amb
disponibilitat i ganes. Això ajudarà a la feina institucional. És millor això que

tenir-ne moltes i que no funcionin. El fet de treballar amb un programa resulta
fantàstic per poder fer un treball de coneixement previ.
Les reunions d’enllaç i les reunions municipals no són obertes, són reunions
operatives. Les comissions de treball, els Enllaços de ple i les assemblees són
obertes.
En relació a les 4 persones de suport a l’equip municipal, cal que les persones
que es postulin ho facin pensant en la necessitat de l’equip municipal i no amb
criteris de quota.

3. Informe de comptes/contractació 30'
TRESORERIA
Presentació de l'estat dels comptes per part del Joaquim. El compte electoral
és on van les despeses de campanya que es pagaran amb 2 microcrèdits. Hi
ha una segona part on no s’ha pogut afegir a aquest compte un conjunt de
despeses que es van fer per internet, i que no es van poder fer a nom de En
Comú Guanyem. Les festes i altres no són imputables com a despesa electoral.
Les dos carpes que no serveixen exclusivament per campanya no són
imputables.
La campanya en total ha costat 7.500 €. Han cobrat tots els proveïdors. hi ha
altres despeses que no són de campanya electoral.
Els ingressos del Comú són de dos tipus:
– aportacions particulars
– aportacions de regidors/es per codi ètic. El problema que hi ha de dependre
dels regidors és que si no haguéssim entrat a l’Ajuntament tindríem un deute de
7.500 €.
DUBTES:
– Es pregunta si s’ha pogut pagar amb remanent part de les despeses que no
pertanyien estrictament al període legal de campanya (procés d'avals,

primàries). Sí que s’ha pogut utilitzar remanent estalviat durant el mandat que
ha servit també per pagar al Juan i a la Judit.
– Es pregunta si les entitats que entren a la confluència han de contribuir o no.
A nivell personal tothom pot fer el que vulgui. Podem Catalunya ha aportat a la
campanya 1.000€ des de Barcelona i Catalunya en Comú ha pagat cartells.
CONTRACTACIÓ
Jordi Cipriano, des de la comissió de contractació exposa que el codi étic diu
que totes les contractacions han de tenir un procés obert i s’ha de crear una
comissió en cada cas. S’han fet 3 processos de contractació durant el mandat:
Sílvia, Òscar i Judit. El marc organitzatiu no explicita com es renoven els llocs.
És un marc organitzatiu viu i és un punt que no queda definit, només parla de
substitucions.
A Enllaç es va aprovar poder renovar les 3 persones però hi hagut certs dubtes
per això s’exposa poder incloure en el marc organitzatiu una possibilitat de
renovació del personal contractat. El procés que es proposa és aquest:
1. ENTREVISTA AMB LA PERSONA CONTRACTADA
2. CONSULTA AMB LES PERSONES QUE HAN TREBALLAT AMB ELS
INTERESSATS
3. RATIFICACIÓ A ENLLAÇ
Es pregunta si cal modificar codi ètic o marc organitzatiu. Ambdós s’han de
modificar però s’ha de poder remetre el codi ètic al marc organitzatiu.
APROVACIÓ PER CONSENS en favor de modificar el Codi Ètic i el Marc
Organitzatiu per tal d'incloure un punt en què es contempli la possibilitat
de renovació del personal tècnic.
4. Presentació informe valoració de resultats
Teresa explica que la taula ha decidit ajornar aquest punt per tal de poder pair
tot plegat, fer la valoració més en fred i més completa incloent totes les
negociacions. I també es demana que es creï un grup de treball que reculli
informació del funcionament de tots els aspectes de campanya i resultats: part

econòmica, logística, comunicativa, mobilització de gent i voluntariat, avaluació
de resultats.
PAUSA
5. Informe de la comissió negociadora i aprovació o no del vot
d'investidura
Recordem els objectius:
• decidir el sentit de vot en la investidura del 15 de juny
• avalar o no la continuïtat de la negociació i les línies estratègiques a seguir en
aquesta negociació
• nova assemblea després de la investidura sobre negociació de cartipàs

Exposició de l'informe de la comissió sobre les reunions fetes per part de la
Laura:
L’Enllaç posterior a les eleccions va pautar les línies generals de
formació de govern i d'investidura. Es van recollir dos postures molt
oposades però amb prioritats que com a ComúdeLleida s'han defensat.
A les reunions amb ERC s'ha transmès que volem un govern del canvi
del 80% que respongués als consensos que havíem construït fins ara
sobre el tema nacional.
S'ha defensat una proposta de govern ERC i Comú amb prioritats de:
drets socials, transició

energètica, contractació, serveis públics,

transparència, participació i treball a barris, habitatge. Hem demanat que
el cartipàs i el programa responguessin a aquestes línies.
– ERC pensa que tenim coincidència molt àmplia en el programa però la
seva prioritat és un govern a 15 i el més ampli i fort possible per poder
desenvolupar coincidències amb força. La proposta a dos entre ERC i
COMÚ la descartaven, amb 2 regidors consideren que és insuficient per
fer la feina que volen fer.

– Del nostre anàlisi del programa d'ERC concloem que hi ha moltes
coincidències en les línies generals. Tot i que valorem que el seu
programa no té mesures tan concretes. Nosaltres tenim compromisos
més clars i hem proposat que incloguin les nostres propostes de forma
clara amb dotació pressupostària. En concret: IBI i polítiques socials.
Fins on hem arribat fins ara no hi hagut línies vermelles per part d’ERC,
sí que per exemple el tema de l’IBI no volen rebaixa lineal directa. Són
més partidaris de bonificacions en rendes baixes que d'una proposta
lineal.
–

En temes de prioritats tant de fer neteja, com d’aixecar catifes, com en
contractació, drets socials... estem d’acord. Hi ha bona sintonia a
incorporar propostes nostres.

–

L’altre tema objecte de debat ha estat l’aspecte nacional. Nosaltres
defensem que l’ajuntament no pot estar al servei de la política de blocs,
sinó defensar els drets democràtics, el dret a decidir, debat sobiranista
però no indepentista. NO entrarem a un govern que reforci polítiques de
blocs i posi l’ajuntament al servei d’un d’aquests blocs. La proposta
d’ERC és que tenim un ampli marc per treballar sobiranisme i
antirepressió. Volen crear una comissió de l’1 d’octubre, NO volen entrar
al joc dels simbolismes estèrils però sí manifestar l’oposició a què hi hagi
presos polítics. Com a partit, defensaran l’independentisme, però no ho
faran des de la institució.

–

No s'ha convocat des del Comúdelleida cap reunió amb JxCat, tot i que
ahir ens vam trobar perquè ens la van demanar ells i s'ha accedit a
escoltar. Ens han facilitar el programa, ja que no és públic i els hi havíem
demanat fa temps per poder-lo analitzar. S'han presentat sense
programa.

Hi

hagut

coincidències

en

aquests

últims

4

anys:

transparència, millora de la gestió, revisió de contractes de serveis
públics, normatives de subvencions per objectivar-les. Ells continuen
marcant que volen anar per aquesta via. En relació a la corrupció,
Postius afirma que té ferm compromís de lluita dins i fora del seu partit.

Coincidències programàtiques: POUM, TORRE SALSES, PLA DE
L’ESTACIÓ.
– En temes de drets socials no tindran el mateix ímpetu que nosaltres i pot
haver-hi divergències quant a polítiques fiscals.
– Sobre el tema nacional, JxCat tiren més cap al simbolisme (incloure
Lleida a l’AMI). Per nosaltres l’AMI és línia roja, el que hauríem de fer és
preguntar a la ciutadania. La valoració va ser que per ells és un tema
important però no un impediment per fer un govern de canvi.
 PROPOSTA COMISSIÓ SOBRE INVESTIDURA
La comissió proposa donar el vot d'investidura a Miquel Pueyo. Argumenten
que no hi ha motius per impedir-ho ja que hi ha un marc molt compartit de
programa.
No hi ha consens. Es continua el debat per trobar-lo.
ARGUMENTS:
-

No votar al Pueyo és afavorir aquesta imatge que tenim nosaltres de
rebienta-todo. Hem de separar investidura de govern.

-

Pueyo serà alcalde amb nosaltres o sense, ens interessa dir que la
ciutadania ha escollit això i reforçar el relat que si al final ERC va sola
amb JxCat podem dir que nosaltres hem posat tots els mitjans per a que
sortís bé el nostre pacte.

-

Les decisions es prenen en base a la situació local. Hem de saber en
quina situació estem aquí i per què ens ha votat la gent (per a que hi
hagi un canvi i per a que portem a terme el programa). Si no votes al
Pueyo el que es dedueix és que no estàs afavorint el canvi.

-

El que no volem és que ens facin desaparèixer i això passarà si anem
amb ERC i JxCat. Votem al Pueyo sempre i quan no vagi de la mà de
JxCat.

-

Hem de donar per fet que el que votem a la investidura es pressuposarà
al govern.

-

Pueyo ha de ser alcalde però no amb JxCat.

-

Si no hem de ser nosaltres qui ha de ser alcalde?

-

ERC necessita la cohesió de govern que nosaltres podem oferir. Si no
ho aprofitem, és no fer política.

Es formula una nova proposta de consens:
S'APROVA PER CONSENS votar a Miquel Pueyo al ple d'investigura
d’acord amb les coincidències programàtiques que s'han evidenciat a les
negociacions i d’acord al que ha votat la ciutadania. Volem un compromís
públic i per escrit per part d'ERC d'un acord d’investidura on s’estipulin
les línies programàtiques que hem acordat.

CONTINUÏTAT DE LES NEGOCIACIONS PER EXPLORAR LA FORMACIÓ
DE GOVERN
PROPOSTA COMISSIÓ: Acceptar la possibilitat d’entrar a un govern a tres
només en cas de:
1. Basar l'acord en el programa de govern pactat entre ERC i nosaltres
amb les incorporacions que nosaltres hem fet i acceptant les propostes
de JxCat que coincideixen amb el què nosaltres també defensem.
2. Dotació de pressupost clara per a les polítiques defensades
3. No posar l’ajuntament en línies de blocs nacionals
4. Organització:
a. Voluntat de canvi: àrees definides en prioritats de barris, drets
socials, remodelació interna. Que es reflecteixin aquestes
prioritats
b. Capacitat de lideratge i gestió de la política municipal per part del

Comú. Anar a un acord en què el pes estigui en els 9
(ERC+Comú) i no en els 6 (JxCat)

En cas d'aprovar-ho, la comissió portaria a la propera assemblea un acord que
intenti garantir els punts anteriors. Si no s'aconsegueix garantir aquests punts
en la negociació es pot decidir no entrar o en cas d’incompliment d’aquí 1 any,
podem sortir del govern.
DEBAT:
– La sensació és que si no és un govern de 15 serà de 13 (ERC+JxC).
– Hi ha dubtes sobre la fortalesa de Postius dins del seu partit per
combatre la corrupció. Però també es valora que ha donat suport a
l'auditoria pel deute, remunicipalització de l’aigua...
– JxC no té programa. S'han presentat a les eleccions sense programa. És
molt greu. Ens l'han facilitat 2 dies després de reunir-nos amb ERC..
– Es considera important tenir llibertat de vot en qualsevol circumstàcia, tot
i formar part del govern. Exemple: formar part de l'AMI. Des del govern
no es plantejaria, però no es pot evitar que entitats ho portin al ple.
Nosaltres podríem votar que no.
– Hi ha predisposició general a arribar a acords. No hi ha dissensos clars
sobre la taula per part d'ERC.
– Sobre remodelació més estructural de l'ajuntament hi ha més decisió per
part de Postius que d'ERC
– Es demana que les negociacions siguin molt exigents i que si JxC es va
presentar sense programa, que assumeixi el pactat per ERC i
Comúdelleida
– Es debat en relació al poder executiu que podem tenir com a Comú de
Lleida. Som 2 però som importants. La idea ha de ser disminuir fins al
màxim les regidories que pugui tenir JxCat.
–

NO hem entrat a parlar del cartipàs perquè fins ara la comissió
negociadora no tenia aquest encàrrec i no hi havia consens sobre la
possibilitat d'acceptar un govern a 3.

–

Se subratlla que cal actuar en clau local. Això no vol dir clau electoral, sinó
fer política ciutadanista i transformadora. No decidir pensant en els resultats
electorals del 2023.

Es torna a proposar un consens, però no s'hi arriba.
Donat que la decisió és inajornable ja que la comissió negociadora ha de saber
si continua a la taula de negociacions o no, la proposta de consens es posa a
votació de l'assemblea.
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: 2 vots en contra, 22 a favor i 4 abstencions.

6. Precs i preguntes
Es demana treballar en una proposta de canvi del Marc Organitzatiu i del Codi
Ètic que es pugui aprovar en properes assemblees en relació amb les
condicions laborals dels tècnics del Comúdelleida i també que reculli de forma
més precisa i completa totes les possibilitats de presa de decisions, ja que
s'han detectat alguns buits pel que fa a la necessitat d'afrontar debats urgents i
que requereixen de resposta.

Es dona per acabada l'assemblea.

