ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL COMÚDELLEIDA
16/05/2021, 10h. Sessió telemàtica.

Ordre del dia
(10:10h) Introducció, revisió general, context: situar el context des de la darrera
assemblea, els mandats que en van sorgir, la pugna de pressupostos i les
discrepàncies que se'n deriven, afegides a les de l'alberg, tema Singular,... 10 min
(10:20h)Revisió del pacte de govern: valoració de l'acció de govern i prioritats per
als propers 2 anys amb un Power Point (Perera, Elena, Sergi)
Primer torn obert de paraula (dubtes i aclariments)
Segon torn obert de paraula (debat)
(12:00h) L'acció del Comúdelleida més enllà de la tasca de govern

Acta
Sílvia agafa acta.
Amaia modera.
Alfred agafa torns de paraules.
L’assemblea es grava.

Aprovació de l’acta anterior, es dona per aprovada.
Amaia realitza una introducció i posada en situació.
Elena i Sergi comentaran la valoració des de l’equip municipal, les prioritats que es
defineixen pels propers dos anys.
Valoracions i debat, dos torns de paraula.

A les 12h parlarem del Comudelleida més enllà de l’acció de govern.

INTRODUCCIÓ
- estem a l’equador del mandat
Repàs ràpid i sintètic de com ha anat:
- vam pactar amb ERC per poder construir una alternativa de govern als 40
anys de PSC
- en la primera assemblea per decidir si entràvem o no a governar, vam
arribar al consens d’entrar al govern amb ERC i JUNTS amb la
condició d’anar fent revisió del compliment del pacte signat.
Sobretot en la negociació dels pressupostos.
- al llarg de tot aquest temps, s’han evidenciat diferències entre els grups
que formem part del govern, sobretot amb Junts
- la situació econòmica que vam trobar a l’entrar al govern era dantesca i
des de la gerència s’han anat imposant retallades molt dràstiques en les

diferents regidories: Participació ha estat fins aquest any sense cap d’àrea i
ara té un pressupost irrisori (per exemple)
- la pandèmia ha irromput en el segon any de mandat alterant-ho tot
- les decisions en la pandèmia han estat poc valentes, s’ha evidenciat
manca de lideratge
- durant el confinament, el ComúdeLleida ha estat col·laboratiu, constructiu i
hem evitat evidenciar públicament molts dels desacords en la gestió
- En l’aprovació dels pressupostos d’enguany, es va fer evident el desacord
entre les tres forces de govern
- Vam fer un plenari extraordinari per analitzar la proposta de pressupostos
que ens van presentar ERC i Junts. En aquest plenari es van determinar
les línies vermelles que havíem de batallar en la negociació: evitar
una retallada dràstica en el transport públic i exigir un
replantejament de l’organigrama per reduir la partida de sous als
electes i alts càrrecs
- Vam fer pública la nostra postura i això va tensar molt el govern
- Vam aconseguir que es reconsiderés la retallada a autobusos i un
compromís de reestructuració de l’organigrama.
- En l’última assemblea, al novembre, que va ser extraordinària per decidir
si votàvem a favor dels pressupostos, vam aconseguir finalment el consens
d’acceptar el pacte que havíem aconseguit perquè s’havien
acceptat les nostres principals reivindicacions.
- Vam valorar que estàvem fent més feina a dins de la que podríem fer des
de l’oposició i també vam acordar que calia revisar la nostra
participació al govern i la nostra postura pública
- Són molt evidents les discrepàncies que hi ha al si del govern. Junts per
Catalunya no està per la labor de portar a terme alguns dels acords de
govern en àrees que són importants per nosaltres, com Mobilitat (que no
està fent pràcticament res) o Urbanisme (que no mou un dit per evitar el
projecte de TorreSalses).
- En els últims mesos, s’ha tensat molt la relació entre els grups que
conformem el govern. Alguns motius són:
• El cas Singular. La regidoria Anticorrupció (que dirigeix l’Elena) i la
de Bon Govern van fer un informe en què s’evidenciava que les
regidories d’Esports i Urbanisme havien atorgat un seguit de
contractes menors a una sola empresa que superaven els 100.000€.
Aquesta empresa va donar-los suport durant la campanya electoral.
Vam demanar responsabilitats polítiques i el cas va acabar
comportant la sortida del govern i de Junts del regidor d’Esports
Sergio González. Però des d’Urbanisme, Toni Postius no ha assumit
cap responsabilitat tot i que havia fet més factures que Esports.
Aquest cas ha suposat un enfrontament públic important. I ha afeblit
molt el grup de Junts.
• El projecte de l’alberg a Pardinyes. El govern de la Paeria va anunciar
la construcció, amb diners de la Generalitat, d’un alberg per a
temporers al barri de Pardinyes on estava prevista una residència. És
un projecte del qual ja n’havíem parlat, tot i que no amb tantes
places ni amb un model que barregés l’atenció a temporers amb
l’atenció a persones sense llar.
El projecte ha generat una oposició molt important al barri i hi ha molta
pressió per evitar-ho.
Vam fer un comunicat insistint en quin és el nostre model i el Sergi va
manifestar disconformitat amb el projecte presentat.

- Aquests dos temes units en el temps han portar a una crisi de govern.
L’alcalde es va reunir amb els dos grups i ens va demanar lleialtat i que
frenéssim la nostra comunicació pública de les diferències.
- A partir d’aquestes converses, s’ha evidenciat la necessitat de revisar el
pacte i s’ha iniciat una negociació per definir el full de ruta dels propers dos
anys.
- Hi ha projectes en marxa importants que hem d’assegurar (en pressupost i
en personal per portar-los a terme) i és important definir bé quines són
les línies que el govern conjuntament es compromet a seguir. Cal
tenir el compromís d’uns mínims per a que tingui algun sentit la
nostra continuïtat al govern.
- L’assemblea extraordinària de pressupostos al novembre, va acordar que
faríem una recopilació de quins aspectes s’estan complint del pacte
i quin és el nostre paper dins del govern per tal de revisar com
funciona.
Ara, l’Elena i el Sergi ens faran un repàs de la feina feta i també de com van
les negociacions.
Després tindrem un torn de paraula per resoldre dubtes i un segon torn per
fer valoracions i debatre.
L’objectiu del debat ha de ser definir quins són els acords mínims
als que hauríem d’arribar per tal de continuar en el govern de la
Paeria. Quins són els punts que l’equip municipal ha de defensar
com a línies vermelles, què considerem irrenunciable.
Estem a l’equador del mandat. Va començar el govern amb un pacte Junts,
ERC i Comú, arribant a un pacte. La situació econòmica amb la que ens hem
trobat ha estat molt dura. Participació fins ara no tenia ni un euro. Llavors
va arribar la pandèmia i ho va parar tot. L’actitud per part del Comú durant
confinament ha estat constructiva. Malgrat ens hem mantingut ferms en
evitar la retallada en transport públic i si fer-la en sous públics i alts càrrecs.
Però aquesta postura va tensar molt el govern i finalment es va aconseguir
revisar proposta d’autobusos i fer una revisió de l’organigrama de
treballadors, però molt més sobre el paper que a la realitat i ens va fer
plantejar marxar de govern, malgrat vam aconseguir un consens d’acceptar
el pacte i vam valorar que estàvem fent més feina dins de la que faríem fora
i també el fet de revisar també la nostra postura pública.
Junts no està per la labor de complir acords com a mobilitat o urbanisme i
s’ha tensat molt la situació. Hi ha dos casos que han contribuït en aquest
mal ambient, com el de Singular, on la regidoria anticorrupció va veure que
hi havia unes contractacions només a una empresa, que havia donat suport
a Junts durant les eleccions i el cas va fer que sortís Segio González regidor
d’esports mentre que Postius no ha assumit la seva culpa malgrat les
factures sortien de la seva regidoria d’urbanisme. Altre cas, al barri de
Pardinyes on estava prevista una residència, la Generalitat va presentar un
projecte per a fer un espai temporers, totalment en contra del projecte que
el barri demanava. El Sergi va expressar que no era el model, ERC va
demanar lleialtat i que frenessin les diferències que tenim a govern. A partir
d’ara cal veure quina revisió hem de fer per a continuar i definir bé les línies

que el govern ha de seguir, definir uns mínims per tal de veure el sentit a la
nostra continuïtat.
El que ha de sortir d’aquesta assembla d’avui és saber quins són els acords i
punts irrenunciables d’aquesta negociació.
Recollim el mandat de l’anterior assemblea, de saber què s’està complint i
que no, i després anem a la valoració i al debat.
Sergi i Elena comparteixen la presentació de powerpoint que s’ha
preparat.
https://paerialleida.sharepoint.com/:p:/r/sites/EquipMunicipalComdeLleida/
Documentos compartidos/Presentació assamblea V1 eborrany - Copia.pptx?
d=w9b981c0812fa46438e906380d9ee2cd6&csf=1&web=1&e=FAsiHq

Es recullen a l’acta alguns comentaris però la info és llegida majoritàriament
del document compartit:
En primer lloc cal fer autocrítica dins de l’espai i dins del propi equip
municipal. Cal acceptar renúncies ja que comporta una ambició que ni
l’administració ni els propis regidors tenim capacitat per a realitzar. El
partidisme dins del propi espai també és creixent i entenem que hem de
pausar i reflexionar sobre perquè aquesta dinàmica està passant. Dins del
govern, falta de coordinació i comunicació no funciona, canviant les
persones interlocutores i res funciona i cada cop és més evident les
diferències, hi ha plans d’accions que estan molt ben definits, l’àrea del
Sergi està molt ben definida, però no passa a les altres àrees i és molt difícil
l exigència cap als socis si els plans d accions són indefinits.
El comú ha de tenir veu pròpia dins del govern, s’ha d’entendre que la
discrepància és sana i s’ha de poder explicar què volem fer i què no i sense
censura.
Les dificultats, han estat la situació econòmica que obliga a pujada d
impostos, s’ha aprovat el pla de reequilibri econòmic que són més retallades
dins de les pròpies àrees. També la situació de Paeria que ens hem trobat
no és fàcil han estat 40 anys de govern socialista. Hi ha molts àmbits de
ciutat en els que no acabem d estar alineats, economia circular, horta,
participació, torres salses….
També hi ha dificultat de relat, la nostra feina sembla invisible i desgast per
la comunicació de la paeria.
La ciutadania percebo que som un govern dispers. Per exemple amb el
tema de singulars, ho va descubrir PSC.
La bunquerització hi és.
Cal posar en valor part positiva: a nivell comunicatiu no s’està percebent
que deixem l’Ajuntament en bona salut, molt bona feina d habitatge i de la
transició ecològica, la transparència, amb la bústia ètica, el codi ètic que s
aprovarà, la participació no avança al ritme que voldríem i es deu al
pressupost, a l’equip que només compta amb dos tècnics i que hi ha molta

reticència al canvi de model per part de les associacions i partits polítics,
que seguim amb l aturada del POUM, l estació d autobusos havíem insistit
molt encara q no pilotat…
Sobre el tema de Pardinyes, va assistir l Elena, a l única reunió que es va fer
amb veïns, caldria que el comú defensi un espai per temporers. Es va
encarregar a una consultora, per estudiar aquestes 70 places, un
equipament que no sigui finalista, aquestes persones dormen mengen i
marxen, la part tècnica com entitats per a determinar les necessitats, que
com a màxim passaven 15 dies al recurs com a màxim i si algú necessitava
algun altre acompanyament més habitual doncs se’l deriva, però no és la
idea.
Des de participació ha endegat un equip comunitari i està costant molt que
les dos regidories s’ entenguin a nivell tècnic, hi ha problemes sobre
competències i altres.
Necessitem tècnics que estiguin al carrer. Ahir vam inaugurar els cicles de
música als barris, i lo proper serà titelles als centres cívics, teatre...i
necessitem tècnics.
La descentralització de l’OMAC que estava a programa, ho començarem ja,
amb tres barris i que quan es comenci s’anirà implementant poc a poc.
L’ofegament pressupostari, de tècnics, el qüestionament del model, és un
tema de voluntat.
Hem estat treballant per implementar les polítiques de transició ecològica,
instal.lacions fotovoltaiques, auditories a les escoles i equipaments
municipals per a millorar, model porta a porta, treballat des de jardineria
per a replantar arbres morts, moltes ganes per part dels tècnics, perquè
tenen molta implicació personal, també amb la dignificació de la canera,
com espai de refugi, per a millorar les instal·lacions, la rehabilitació de
l’espai de quarantena, per contrapartida, zero pressupost, l’estalvi de les
instal·lacions municipals va molt lent, complexa la coordinació amb
manteniment d edificis que ho porta urbanisme. Lentitud amb licitacions d
instal·lacions fotovoltaiques i tot amb aquesta lentitud, el porta a porta,
bloqueig per part de secretaria general, en la cap de contractació que no es
pot tocar el contracte d Ilnet. L’asfixia econòmica és enorme. Ara mateix per
la retallada que se’ns fa a jardineria perquè no hi ha pressupost per a l’any
que ve plantar arbres, jardins...També tenim una mancança amb la
veterinària, que va estar de baixa vam estar sense veterinària uns mesos i
després una reincorporada a mitja jornada desbordada i que cal contractarla a jornada sencera i no es pot. És un maltractament per part de recursos
humans...
Altres temes en els que intentem influir són els de zona 30, volíem
aconseguir que fos tota Lleida zona 30, però seguim amb el bloqueig de
junts. Portem casi un any amb aquest tema sense resultat. Sobre transport
públic, també, Torres Salses, estem en una situació en que el projecte ha de
passar per Junta de Govern Local però per altre costat no s’ha fet cap altre
gestió. Hi ha una possibilitat que està damunt de la taula de modificar l’ARE.
Sobre els plans de centre històric i Mariola, malgrat es difícil que puguem
abordar, hi ha accions puntuals que es volen realitzar, encara no he vist un

projecte potent si que hi ha un compromís i que ha d haver un pla de
reconstrucció però no concretat encara. Sobre el Next Generation, de
moment no sabem com s acabarà concretant i ERC s’ho està agafant, no hi
ha retorn, es va plantejar que nosaltres volíem plantejar propostes i ens van
dir que si volíem podíem participar, però no hi ha cap tipus de reunió, ni
espai de diàleg, ni hi ha debat sobre res, ni l ARE, ni pla de l’estació, ni ara
next, ni coses de mandat...sembla que un govern a tres hauria de compartir
els espais.
Quan hi ha decisions que te venen presses la dificultat d expressar la teva.
Si hi ha retallades en tot, jardineria, bressols...però després nosaltres vam
proposar modificació de taxes que ens permet la llei de reforma local, no hi
ha hagut cap tipus de resposta, també proposta sobre l’IBI en els valors
cadastrals, estem molt per sota que altres ciutats en la taxa i es va fer un
estudi sobre tot el que podríem cobrar i no cobrem i la resposta va ser d
enfado que es un tema de recursos econòmics. També reorganització de
govern, portem un any de debat i avanç molt lent.
Hi ha un acord de govern on hi haurà un excel sobre els projectes que es
duran a terme per part de cada regidoria si o si, i també el que es pensa
que es irrenunciable per part d’altres i llavors es farà el debat polític. Vol dir
que també caldrà llavors que el comú determini que és o no renunciable.
L’oposició no existeix i dins de govern, falta molt diàleg, ens deixa dins de
posició molt feble, no hi ha marge de debat, se’ns ensenya la porta.
Opcions que davant aquest panorama es van contemplar a ENllaç:
1. Sortim de govern, continuem defensant les nostres prioritats, seguir
al govern no és a qualsevol preu, amb un acord ampli: exigir un
compliment de les àrees abans de l’estiu. Ppoint
2. Mantenir-nos a govern respectant acord més ample
3. Un de mínims, callar i assumir renúncies en silenci fins que acabi
mandat, queden dos anys.
L’objectiu d aquesta assemblea es definir que es lo irrenunciable i què fem.
S’ha de negociar amb unes línies bàsiques i definir-les.
Torn de paraules sol de dubtes i intentem ser breus i no repetir-nos:
M’agradaria saber la posició dels regidors.
Amb l escenari d’acord de mínims, si o si, implica el silenci? No seria no un
“us tocarem els nassos del que feu internament però no ens callarem, si no
és incontemplable”?
1.No té sentit continuar dins del govern, per donar suport a un canvi dins l
oposició
2. Quedar-nos amb un acord més ampli
3.Amb el matís de dir Bueno, ens conformem amb poder garantir que
podem actuar a les nostres àrees (acord més petit)
Des d’Enllaç va sortir la dos, mantenir-nos a govern perquè s’està fent molta
feina però intentem mantenir la voluntat d’incidir de forma transversal,

mantenint-nos en temes troncals que ja s’han explicat (torre salses i altre
aspecte model de ciutat...)
La valoració que va fer enllaç ja va ser la de quedar-nos amb la 2, l’acord
més ampli que impliqui no només les nostres àrees sinó també amb àmbit
de mobilitat, urbà, pressupostos i gestió de govern, dissensos...
L’acord de mínims el trobo no res, amb tota l exposició sobretot de la part
econòmica, tan conservadora, tan del pp, tan de retallades, sense buscar
ingressos per altre costat i ja no el contemplaria l acord de mínims perquè
no el contemplaria però com la laura ja ho ha explicat ja està.
En aquestes opcions hi ha una que no la veig, una es marxar, una es
continuar al can can i altre es continuar suaument i no hi és la de que ens
facin fora. Nosaltres seguim a la nostra i que ens facin fora. No sé si s’ha
plantejat. Perquè sembla que anem pregant per un pacte. I si ens fan fora,
pues explicarem les coses.
Colors de ponents, estic molt contenta per l aprovació de la llei trans, però
ens consta que en respecte aquesta llei el psc no s’ha portat be i voldria
preguntar com està la cosa, si s han disculpat o han donat algun argument.
El cdll va portar una moció sobre la llei Trans al ple, el psc va mostrar el seu
posicionament i no hem rebut res en respecte això, hi ha una vessant del
psc no veu amb bon ulls el tema de la inclusió dels menors. Pots parlar amb
el Sellés que porta el tema i si per part del comú, vols entrar a treballar
aquest tema tenim un grup de treball en el que podeu participar.
Sobre el posicionament de la regidora Elena és difícil donar un argument
estable perquè cada dia penso una cosa. Es indispensable conèixer els
projectes fruit d aquest excel, veurem quina incidència tindrem de les
nostres àrees amb pressupost podem veure i valorar. Si podem garantir que
Mariola i centre històric tindran pressupost, doncs es valorarà en positiu i
així, crec q fonamental aquest excel per a valorar-ho.
El Sergi diu igual que Elena, que cada dia és un pensament, estem avançant
en coses però també veus les dificultats de mantenir aquesta situació en
tants altres aspectes, com la salut mental i el desgast personal. Però d altre
costat si surts com queda la ciutat i deixes un govern sense estabilitat
durant dos anys, la sensació de responsabilitat també pesa. És agredolç.
Els dos estan cansats però estan d’acord amb la proposta d’enllaç de
màxims. Renunciar no crec que sigui l’opció. Nosaltres portem estabilitat al
govern. Els nostres dos vots són molt importants. Si ens volen fer fora, ho
hauran de fer ells.
Demanem a l’Assemblea quines seran les condicions i si aquestes no es
compleixen doncs si que marxem, però que sigui una decisió seva. Un acord
de màxim o d’estabilitat que plantegem.
Sobre els contactes amb serveis socials, tu ens dius que no hi ha diners, que
no es pot, però en aquella trobada en que ens vam reunir semblava tot el
contrari.

Mariamma ha encomanat aquest estudi i el que li han dit que el seu propi
personal, tenir espais propis i equipats dins dels barris i no hi ha diners per
fer-ho. A nivell social el personal està molt cremat. Es dubte de que això
sigui així.
S’ha parlat dels projectes de futur, però al final qui s’ha de menjar les
qüestions són l’equip municipal. Per tant, hauríeu de dir per continuar aquí
necessito això.
Passem al segon torn de paraula que s’estan mesclant. Valoració i proposta:
-

-

-

-

-

-

El més greu és el silenci. Si cada cop no a Lleida sinó a tot arreu, si
callem...està passant ja a Madrid. Els socis han de dir les diferències
d’opinió. No qualsevol cosa, però dissentir no és un drap brut.
Dissentir sobre el centre d’acollida, sobre diferents visions és
irrenunciable i s’ha de sembrar precedents i és la nova política.
Quan dieu que s’està en negociació cal concretar si ja està iniciada,
qui la porta, quan...?
Sobre les àrees les tres possibilitats que heu dit, em centraria a nivell
de treball en la pròpia àrea però si s’està a govern, es pot opinar.
Posar les pròpies condicions i fent autocrítica. Si el govern no es
reuneix per a debatre i tot és aquí te pillo i aquí te mato, al comú
també passa i falten aquests espais, i no ens acabem de creure que
cal temps per parlar i es veu com una pèrdua de temps.
A dins del govern és molt necessari i això no vol dir que ens haguem
de quedar si o si i si marxem és perquè a l oposició som com a mínim
igual d’útils i per això es pot valorar sortir de govern.
El que està fent el sr Sentís és un austericidi sense criteri polític i està
fent molt mal a les prioritats del comúdelleida i que es plantegin
retallades en autobusos o que no es podran plantar arbres, sembla
greu.
La feblesa de Junts l’hem de tenir en compte i que ens acosta més al
mandat inicial d’aquesta assemblea que ens acosta més a la visió d
aconseguir un mandat d’esquerra a Lleida.
Sobre el Comu organització em preocupa bastant, -recordem que
després hi ha un punt sobre aquest tema.- la decisió que prenguem,
hem de tenir en compte l’opció que podem assumir com a
organització i quina opció ens ajudaria a reconstruir-nos perquè la
sensació és que estem desintegrats i cal valorar també les opcions en
el propi comú.
Sacrifiquem tot en post un benefici de ciutat però és assumir que no
es un projecte de llarg plaç, és ara aprofitar que podem però potser
cal pensar en quelcom més a llarg plaç, el paper social que té el
comú potser de llarga durada i que no m’agradaria que no fessin
aquesta reflexió de que ens sacrifiquem per la ciutat.
No és negociable el silenci abans ja de començar la negociació.
La negociació potser hauria d estar algú que no fos del grup
municipal com per donar la imatge a ERC de que hi ha una assemblea
darrera que decideix.
També genera dubte el tema de negociar sobre projectes i em
recorda a negociar sobre programa i es que després no es compleix.
Intentar anar una mica més enllà.

-La negociació es troba ara en fase de que els GM estem incorporant
els projectes que ens interessen i cadascú està ficant lo seu. Per
exemple: ERC Pinyana, Morera i l’Alberg. Hi haurà temporització,
projecte, coordinador i descripció de projecte. Per tant està detallat i
pressupostat. Un cop tinguem aquesta llista, negociem quins si i
quins no, per tant, són concrets.
-D’acord que algú no equip municipal vagi a la negociació.
-Estic d’acord amb la proposta 2, penso que marxar no és un drama
en línia del que comentaven Oscar i Jordi, però crec que ara mateix
no ho plantejaria en aquesta negociació per veure com quedaria i
també d’acord el que diu el Sergi, que sigui molt responsable.
Tampoc em quedaria en sol lo nostre, sinó també amb altres temes.
Si ens fan fora no ho podem decidir nosaltres, ja ens ho trobaríem. Lo
de comunicar no cal ni negociar-ho. Si primer treballar des de dins,
assumint, responsabilitat, però no ho posaria ni a la negociació i si és
innegociable no cal ni negociar-ho.
Amb el tema social, alberg, pla de xoc, ho hem de reclamar i assumir
que ho fa un altre. El tema de l’alberg si s’està treballant, hauríem
d’anar a presentar una posició de govern, el portàvem al nostre
programa i hi ha un discurs racista al barri i hem de treballar-ho,
modulant el projecte i buscar un acord. Sobre el tema de taxes si que
ha de ser un punt bastant innegociable, contra l austericidi
implementar un ingrés extra, el tema de mobilitat també hem
d’intervenir, lo de torres salses es bastant línia roja, participar en un
govern que tiri endavant això amb tot el que es va treballar a l
anterior mandat, el que no ha fet la feina el postius és ell que ha de
marxar i aquí si que no plantejaria tragar i marxar si escau.
Seguir a govern, assumint límits, que també hi ha coses que no ho
fem be i veure com podem corregir, centrar-nos també en la nostra
feina i recuperar lo possible un millor tracte amb ERC, però ha de ser
el soci de referència si junts està dèbil hem de reforçar l entesa. El
prendre decisions i punto, també hi ha moments que hem d assumir
renúncies i deixar la discussió i posar punt i final i hem de veure com
treballem això. A vegades la visió és molt positiva de lo nostra i
negativa dels altres i hem de ser més flexibles. Dos anys maxacantnos no potser.
-D’acord amb el comentat sobre la claredat que hem de traslladar a l
equip municipal i és important que hem d assumir renuncies i
entendre que es veritat no estem d acord però renunciem; sobre fer
públics dissensos totalment d acord i potser el criteri i manera de
traslladar-los públicament és ser propositius i traslladar com ho
faríem, que en general ho hem fet, com el tema de les taxes a
telefònica, nosaltres ho faríem d’aquesta manera; cal lluir també com
ajuntament les coses que es fan i cal destacar el que s’està fent i no
llueix; Optaria per la via 2 amb les prioritats clares i àrees tb que
influeixen amb el que nosaltres portem. Per exemple, Transició
energètica va amb Mobilitat; Serveis Socials per Habitatge i
Participació; Doncs aquelles àrees que van lligades i en projectes que

volem aconseguir. També hem de pensar en com estem com a comú.
No seria un drama sortir de govern i també caldria mirar a llarg
termini. El que passa és que sortir de govern no sé que afavoriria
amb el llarg termini i a govern, intentar aconseguir tot el que hem
parlat.
-Cal diferenciar tres fases, diferenciar que som del que fem, el que
negociem.
No podem renunciar a explicar les coses per tant són irrenunciable i
es important tenir clar el que som, i això no cal ni parlar-ho. Els
votants ens han d’identificar com el que som. Intenteu treure el
màxim que pugueu en aquesta negociació i cal per salut, concentrarse en les coses que estan a la nostra mà i molts cops hem gastat
molta energia en coses que no són competència nostra. No dic de
renunciar, però són fronts que pot fer el comú organització. Aturar
torres salses ho ha de fer l ‘organització. Us escolto a tots i tots teniu
raó. No hi ha res dramàtic. Hem d’assumir amb naturalitat que ens
poden fer fora i no em de tenir cap por i si treballar d aquesta manera
ho implica, doncs si és una opció.
-Sobre el tema de negociació, abans de l assemblea hem fet rodes de
debat amb ERC especialment, demanant garantir per un costat les
línies de treball del comú, lluita anticorrupció, treball comunitari,
arbrat, habitatge...fins quin punt estaven disposats a que això
continuaria i han dit que no ens garantien res. Es a dir que anem
sense res a la butxaca. Ens diuen que no es pot garantir, que es un
debat pressupostari. Això dona una sensació de fins quin punt
valoren, no sé si són conscients o no, però això és el que portem a
l’assemblea. La proposta ha de ser contundent, és una condició,
s’han de garantir aquests mínims, sobre el dissens públic està clar, no
és negociable, direm proposarem i amb un to conciliador però no ens
callarem. Respecte al tema de capacitat de decisió, tot allò que no té
un consens oposició amb govern ho podem decidir. El nostre vot és
decisori. Per això ha d’existir un espai de debat. El que més tensió em
genera és aquesta falta de diàleg, zero debat com per exemple el de
l’alberg, això genera moltíssima tensió, aquesta incertesa sobre
temes importants. Com Torres Salses, tres dies perquè t’agafin el
telèfon els socis de govern. El posicionament d assemblea demano
que sigui clar.
-Proposta enllaç la 2. Si que la faria pública, si es decideix seguir a
govern i demanar una sèrie de coses demanaria fer un document
bastant explícit i de manera constructiva, quins són els mínims que
com assemblea ha de complir el govern. Per que la gent no entén que
està passant, però cal fer-ho, continuem però demanem x coses
mínimes de funcionament mínim. Ells s ho poden prendre com una
amenaça però perquè si decidim marxar, que hi hagi un antecedent,
per collar-los i per explicar-nos.
-Sergi els veïns de Pardinyes necessitem que ens defensis d’aquestes
acusacions de racisme, perquè tu vius al barri i saps que no hi ha ni

més ni menys que als altres barris...la reunió amb Mariamma no es
podia discutir ni una coma, es un menyspreu.
-L’Elena va estar a la reunió amb Mariamma, la comunicació amb els
veïns no s’ha fet correctament, no es va fer perquè va existir una
filtració a la premsa d’aquest projecte i els tempos no han estat els
correctes. Tinc la porta oberta als veïns, des de Participació s’està
treballant els processos, són òptims canals com el Consell de ciutat,
el procés participatiu no és si l’ubiquem aquí o no. Qui determina el
posicionament del Comúdelleida és l’assemblea.
-Segons la conflictivitat que hi ha caldria fer un plenari, no sé si està
tot el peix venut, caldria un espai per parlar-ne i veure una mica el
tema. Està agafant un impacte molt fort.
-El Sergi no ha d anar darrera de cap regidor, qui necessiten els
nostres vots són ells no nosaltres. Si es volen arriscar a arribar al ple
sense saber la nostra opinió ja s’ho faran. No els hi hem d anar
darrera.
-Hem de fer valer el valor dels nostres dos vots, però entrar en un
govern també vol dir que es garanteix l’estabilitat. Estar al govern vol
dir garantir una estabilitat i que votarem a favor d alguns temes
concrets i renúncies.
-Pensar en deixar estar Torres Salses és un mal exemple.
-Fins ara pensava en seguir en tragar i el que em tirava endavant,
veia com el Sergi i l’Elena deien sí i em donava confiança en veure
esperança en fer coses. Avui no ho trobo, el Sergi que sempre
defensava continuar no el veig, molt pessimista i això em deixa una
mica...a la vegada tampoc veig una altre persona a participació, a l
EMU ni a transició...tampoc ho veig i és el que falla. Cal magnificar les
coses que fem i fer lo nostre i que la gent ho vegi i encara que la
premsa no ens tregui. I deixar veure que fem el que podem. És a dir,
no veig altre sortida que amb ells portant aquestes regidories.

CONSENS
Estem d’acord en la proposta 2 d’Enllaç, no decidir que
marxem sinó apostar per una negociació ample, amb
projectes concrets i blindar pressupostàriament i aquells
irrenunciables.
En qualsevol cas no seria cap drama sortir o que ens facin
fora.
Renunciar a la nostra veu és irrenunciable, naturalitzar el
disens i ser propositius.

Irrenunciables: torre salses, zona blava, model de
participació, pla de xoc, tema econòmic (gestió econòmica i la
necessitat d estalvi i sanejament dels comptes i no austericidi
i retallades amb criteri polític i increment d ingressos via
taxes a les empreses, es a dir, tema de recaptació, OOFF i
afegir el pla d estalvi energètic) i tot el que influeix en les
nostres àrees, com mobilitat.
Posar en valor la feina feta des de comunicació paeria.
Sense definir el tema de l’alberg, no queda clar com resoldre.
Tot i que nosaltres portàvem aquesta petició d’un alberg, es
planteja com serà i per a què ha de servir.
Convocar un plenari per a tractar això i estem ajornant molt aquest
tema i no eternitzar els debats i afegir el que ha dit Carme sobre
generar el document.

Puntualitzar sobre el tema de les taxes, són molt concretes. Les taxes
estan al document ppoint.
Estem d acord en tot.
Plenari, utilitats, dimensions, que canvia radicalment el model d
inclusió a la ciutat.
Sobre el debat s’ha de fer.
S’ha de fer una nota de premsa sobre això. Proposta que feia la
Carme. Línies prioritàries i el nostre posicionament insistint que és
l’assemblea del comudelleida.
2. Paper del Comudelleida més enllà de l’activitat
institucional.
S’ha dit que calen espais de debat. Es demanen propostes
concretes.
La pròpia assemblea és una mostra, hem estat tres hores per debatre
espai municipal i ara ens ho ventilarem ràpid. Demanaria que a Enllaç
hi hagués una tasca de treball d aquesta dinamització. Fer trobades
presencials, el grupet de Next Generation ha estat una trobada
positiva, tipus treball per campanya, es passa la comunicació a
plenari i si tinguéssim molts grups seria desordenat, però la
informació es passa al grup gran en comptes de fer més grups petits.
Revisar perquè els grups no estan funcionant. També tenim el
calendari que va passar l’Oscar de cara a les municipals que també
és quelcom que hem de treballar, veure el que implica i posar en
marxa algo i si que el Comú no està molt actiu, les confluents
tampoc, s’hauria de treballar veure que passa amb Podem, la
connexió catencomú, però orgànicament comunicar-nos
més...traslladar-nos les comunicacions enviar-les també a les org
confluents...caldrà preparar un cens conjunt de cara a les properes.

-Un dels enllaços mensuals el centraria en això. Ens passem molta
estona parlant d’això. També organitzaria debats monogràfics com el
de l’alberg i altres que no cal prendre decisió però si parlar-ne. Fer
trobades lúdiques per no parlar de res concret i de tot en general.
-Activitats més informals i lúdiques però vigilem també amb aquestes
coses per no carregar.
-Caldria recuperar presencialitat, reivindicar els grups de treball com
next generation o el de les taxes escombraries, i potser aquests
grups són importants de cara als regidors.
-Una de les coses que permet el Next generation es pensar en coses
súper grans i ja veurem si es faran o no i ens fa pensar en coses fora
de la zona de confort.
Una idea, cada setmana es parla d un tema i això fa que hi ha una
dinàmica xula, potser per motivar coses.
-Hi ha dos enllaços, potser el de la primera setmana potser podria ser
més d’assemblea i donar una mica més d’impuls i també potenciar el
desenvolupar grups de treballs que també és suport a l’activitat
municipal. Les traslladem a Enllaç aquestes propostes, la primera és
el tema alberg. Podríem treballar-lo al proper enllaç de la setmana
que ve.
No hi ha precs ni més preguntes.

