Acta de l’assemblea extraordinària del
Comúdelleida
29/07/2021
Assemblea convocada amb l’objectiu d’explicar la sortida del govern de la
Paeria i decidir quina línia seguim a la nova etapa a oposició i quin serà el to
que utilitzarem.
Amaia modera, Silvia agafa acta, Oscar fa de suport tècnic i agafa torns la
Teresa.
1. Retiment de comptes: informació del grup municipal sobre la sortida del
govern
En aquesta primera part de l’assemblea, obrirem torns de paraula per a
dubtes concrets.
Partim d’un mandat de l’anterior assemblea, en que sortíem del cas de
Singular -aquelles contractacions que es van fer des d’urbanisme i que al
final va assumir el regidor d’Esports- a més d’altres accions que no estaven
bé, sortim d’una assemblea que condicionava la permanència en aquest
govern al compliment dels compromisos amb els que havíem quedat i
pactat per formar govern. Els temes eren Torre Salses, Mobilitat (anar més
enllà del model actual, ampliant carrers zona30 entre altres) i no aplicar la
reducció de 580.000€ d’autobusos. També el tema de serveis socials,
inclusió, l’acord de revisió del model del servei d’atenció, del pla de xoc i
per últim, un compromís de priorització de recursos personals i econòmics,
per a acabar les accions que s’havien iniciat i que eren prioritàries per a
nosaltres com són lluita contra canvi climàtic (canera, agencia energia,
ampliació zones verdes, replantament arbres morts…), la part d’habitatge i
el tema de participació, treball comunitari i totes les polítiques engegades
per part de l’Elena.
Dins d’aquest marc va haver un període des de pressupostos, en que vam
començar a acordar malgrat no hi havia cap voluntat i van haver
incompliments. També se’ns exigia un silenci, un compromís casi signat
davant divergències en temes cabdals com alberg, singular, se’ns va exigir
silenci i l’assemblea va decidir que aquest compromís era impossible. Havia
molta virulència, bunquerització i perquè també defensem models de
ciutats antagònics i aquesta situació de bullying va donar lloc a l’episodi de
Torre Salses, que va ser la gota, però hi ha tota una base anterior
d’incompliments i de poca perspectiva de compliment dels 5 punts que ens
havia marcat l’assemblea. El fet de Torre Salses era un fet, dels tants, més
vistós perquè acaba amb el cessament. El Sergi va avisar que volia que
constés a l’acta tal com va anar i va acabar en el seu cessament total.
Es volia dilapidar participació, serveis socials i la resta ja ho veurem. Es veia
vindre.

Sobre els fets dir que tot és molt ràpid, dix 14 és la junta, se li envia al Sergi
el decret de cessament competències, fem una roda de premsa el dijous
demanant valentia a l’alcalde per tal ens cessi a tots i a posteriori ja es
produeix, divendres es reuneixen la Laura i JM per tal de garantir un traspàs
de les regidories amb un tancament menys virulent.
Sobre els trasllats, el projecte de participació la regidora marxa de
vacances, d’altra banda, la part que es queda Jordina segur que si garantirà
els projectes engegats.
Venim per part d’uns incompliments dels mínims d’assemblea, ja els hi vam
dir que no podríem garantir silenci sobre els dissensos, que l’assemblea té
veu pròpia, que no podem votar a favor d’aquesta reparcel·lació, els
avisem, els demanem que necessitem que es reculli a l’acte les raons per
les quals votem això, hi havia un procediment que considerem que aquest
és de nul·litat i li demanem una revisió d’ofici, demanem uns informes en
una reunió de coordinació de govern l’alcalde diu que no ho pensa fer i
volem fer constar aquesta situació a la Junta de Govern i en realitat, des del
moment en que hi ha indicis d’irregularitats, consta a l’acta un vot en
contra, unes raons i decideixen no deixar-me votar per tal que no passi.
Opten per revocar totes les delegacions. Faig un correu a l’alcalde i li dic si
es conscient del que ha signat. Em deixa clar que fins aquí i ens deixa en
una situació, de tira enrere o fes-ho tot. A partir d’aquí passa una setmana,
sense cap comunicació més que una proposta de reunió per la setmana que
ve amb Jordina i un altre amb Rutllant de traspàs d’informació més que
d’acords, he traslladat agencia de l’energia, amb la cagada que desmembri
el fet i marxés a urbanisme, és un desmantellament absolut, la part de
benestar animal, les deficiències de pressupost i recursos humans,
traslladant a veure si pot tenir més sort que el mateix Sergi amb Recursos
Humans.
Obrim torn de preguntes concretes:
-Com queden els ponts amb ERC, Junts i Psc? Si estan totalment trencats…?
Hem tingut una reunió amb PSC en la que Larrossa ens trasllada com han
viscut tot plegat i ens ofereixen mantenir relació cordial i no Ponts trencats,
no saben que volen realment, si volen mantenir contrapoder o anar per
lliure i a veure que passa. Intercanvi d’opinions.
Després han hagut diferents reunions i trucades per acordar coses
concretes i amb això no ha hagut cap problema, altre cosa es que es faci,
per tant, ponts cordials, perquè per exemple les esmenes presentades a
cartipàs s han rebut cordialment però no han canviat ni una coma.
Sobre Junts, he tingut un diàleg amb Castro sobre presentacions de les
esmenes ordenança mobilitat i ell les ha recollit i també han presentat
esmenes PSC i ha dit que d’acord i voluntat de consens. De tota manera no
les aprovaven a ple així com quedaven les votacions. Ho hem parlat es
retira punt ordre del dia. Amb Toni, silenci.
Mentre estàvem a govern ja no tenia relació i per part de l’àrea que pertoca
amb la Gispert, no he notat cap interès. El nomenament Modol i la Marta, ja
marquen un camí...

Sobre la segona part, sobre com afrontem el futur en aquesta segona etapa:
Tema econòmic, reducció de recursos que cal tenir en compte i expliquem
també els canvis a comunicació.
Veiem un Excel. Els números que tenim fins ara tot actualitzat a la nostra
web, a 30 de juny, ingressos i despeses.
Les previsions després dels canvis, perquè el JM deixa d’ingressar, el Sergi
deixa de cobrar el mateix perquè serà regidor Portaveu, la diputació no
varia i tenim les quotes, el total dels ingressos previstos baixen 800€.
De moment tenim un raconet d’uns 7000€
En quant a les despeses previstes on com a molt tenim 2000€ per poder
tindre aquest mínim mensual.

Aquests mil euros de grup municipal conveni, pots explicar un poc més en
que consisteix?
Els grups municipals tenen una aportació mensual 1150€. Com que el grup
municipal no té personalitat jurídica no pot fer moltes coses com tenir un
local amb aquestes despeses, com que les despeses del grup són poquetes,
vam consultar a Barcelona perquè tracten amb molts ajuntaments petits, se
signa un conveni entre el grup municipal i el partit Comúdelleida i el grup
aporta mil euros per aportació despeses per facilitar el compartir la
comunicació que es barreja entre el grup i el partit, així com el local…és
com una mena de compensació pels serveis que es reben per part del partit.
Referent a lo de comunicació: Fa uns dies que l’Oscar ha rebut una proposta
professional que ha acceptat i ha avisat amb temps per tal de tenir temps
de buscar, donar traspàs, del tema de comunicació a la nova persona
contractada. Estic elaborant un document que potser útil per a tots, equip i
la persona que entri. Agraeix la confiança viscuda. Està fins a finals d’agost.
Ja s’ha generat una comissió de contractació per tal d’avançar la
incorporació i l’acompanyament.
En tot cas traslladar a l’assemblea que, la comissió s’ha posat en contacte
amb la persona finalista en el darrer procés i s’està intentant fer amb la
màxima celeritat. Ja va ser llavors convocatòria pública.

Part de debat: Decidir quina és la línia a seguir com a oposició. Recordem
que arribem a acords per consens.
Presentem la proposta de comunicació. Hem anat seguint els mandats
d’assemblea, en un primer moment es va apuntar de facilitar que es
mantingués una oposició en que assegurem els projectes encetats i en
funció del que s’ha anat parlant i traslladat:
Exercir una oposició exigent i crítica, responsable, propositiva, eficaç i serena
Treballant per continuar sent útil a la ciutadania en base als nostres propis
compromisos electorals.
Garantint la governabilitat en la mesura en què l'acció municipal vagi en coherència
amb el Pacte d'Entesa.
Línies prioritàries: mobilitat, recuperació econòmica, transició ecològica, habitatge,
participació, serveis socials

L’instint que sortia des de les vísceres quan va passar tot, la decepció de
com anava tot, sortia la voluntat d’anar a saco, tenim munició per anar a
fiscalitzar de forma molt contundent tot el que es faci entre ERC i Junts.
Anant passant els dies i recuperant serenitat cal pensar que és més útil per
a la ciutadania. Si som útils a la ciutadania tenim sentit si no, no el tenim.
Pensar com podem ser més útils. La part més negativa està en com
construïm majories suficients per a fer canvis a les ciutats?
Estic a favor de fer una oposició responsable i serena però alhora exigent i
propositiva i garantir la governabilitat si val la pena i sinó, fer servir els
nostres regidors per aconseguir els pactes per tirar endavant els projectes
engegats.
PETICIÓ: Volia demanar sobre el tema de la sortida de govern, si que s’ha
explicat que han hagut diferents motius, però des d’un punt de vista públic,
ha estat torre salses. Gent que preguntava i no sé on estava publicat el que
ha passat exactament. A la web està explicat fragmentat i voli afer la petició
de si es podia recollir i publicar i que la gent ho pogués consultar.
De cara a com enfocar el futur, hem de tenir clar que nosaltres no fem
política contra ningú. Fem política a favor de la ciutat, d’uns programes,
però no hauríem de fer política contra ningú. En aquests dos anys hem
guanyat credibilitat política, conseqüents amb el que hem dit que faríem i
hem fet, coneixement de com funciona la ciutat, hem accedit a molts actors
que no coneixíem. També hem trencat alguns mantras com el del PSc de
que ells han governat i nos no. També simpaties dels tècnics funcionaris.
Tenir aquests ítems de la nostra part cal assumir-ho amb capacitat de
governar, no sol com una coalició i vocació de governar i aconseguir el que
es pugui. Podem ser el PNV de la política municipal i si votar a uns o altres
ens ajuda a aconseguir les polítiques que volem doncs endavant.
Hem de ser constructius, crítics quan calgui, ajudem a governar però que no
ens convertim en la muleta del govern. Penso que a les properes eleccions,
plurals, nosaltres farem por de que puguem formar un govern fins al final, hi
ha un precedent, que no hem arribat al final i això és també una trava per a

properes negociacions per a fer govern, per tant hem de ser constructius
però ser crítics amb el govern que saben que no complirà amb els pactes de
govern. Em tragat per fidelitat al govern i ara no hauria de ser així perquè
ens perjudicarà a les properes eleccions.
Recollint el dit, no es fa oposició contra ningú, sinó contra les propostes
contràries a la ciutat…sempre haurem de pactar a no ser que tinguem
majoria absoluta…però perquè no pensar que arribem a ser la força més
votada i anar pensant com fer-ho, d’aquests diners guardats per la
campanya, anar pensant...
En la línia del que s ha anat dient, ens cal capitalitzar perquè la llavor de
canvi ha estat, al marge les inversions que puguin arribar, les llavors s’han
fet durant aquests dos anys, perquè de dins lo gros ja s’ha fet i veurem que
es consolida i que no. Per tant la capitalització d’allò que hem contribuït a
que passi que no son poques coses, porta a porta, municipalització grua,
agència energia, decidim, bústia ètica, xarxa voluntariat….hi ha una sèrie
de coses embrionàries i que em de fer tot el possible per capitalitzar,
reforça la idea d’utilitat, tot i ser, valents, perquè vol que els canvis siguin
reals no recanvis, no maquillatges, de la ciutat. També evidenciar que sense
el comú no hi ha canvi real, o és lent o inexistent, de manera propositiva, en
moments d incompliments, sempre. Per mi seria el contingut del que hem
de fer aquests dos anys.
Som l’adversari a batre per part de PSC i ERC, per les dos opcions de
govern, perquè Junts no es mourà, governar amb nosaltres es complicat
perquè exigim molt, per tant s ha de traslladar, que la ciutat requereix
aquest canvi i passar del amb el comú no es pot governar, intransigent i
transformar-ho, impulsar canvis, capitalitzar això i evidenciar que aquests
canvis sense el comú seran difícils. Son ells o nosaltres. Hi haurà un
alineament amb el PSC, ja ho va fer amb l’aigua per exemple. Manteniment
d estatus quo que el comú ha demostrat que pot fer. Des d’aquesta
proposta anclada en la realitat. I que hem aconseguit coses sense recursos i
aquesta es l’equació en la que ens de moure.
Setembre, octubre... no crec que puguem ser fidels per les prioritats que
ens va marcar assemblea, veurem com queda lo d’autobusos, no s ha fet
cap licitació, es va a una prorroga amb una concessionària que paga el preu
més alt d’Espanya i ja no arribem a temps. Es veurà la decrepitud de Junts.
Tenim un bagatge d haver set útils, haver afinat les denuncies que fèiem i
treure un redit prepositiu on si coses fallen perquè algú no ha fet la feina.
Propostes
1. Deixar de parlar de fidelitat del pacte d entesa, fidels al nostre
programa
Ells han de ser fidels, no nosaltres, deixar aquest discurs perquè sona
a nostàlgia
2. Seria saludable, per evitar que el PSC es fes amb ERC, hem de tenir la
capacitat d’evidenciar que no fem seguidisme de cap i fer coses junts
amb altres grups.

3. Posicionar-nos com a baula necessària de qualsevol govern. No
renegar a un hipotètic govern de futur amb PSC i ens deixin de veure
com enemic sinó com incòmode soci
4. Pensar el calendari electoral, perquè sinó farem tard. Reflexionar
sobre el procés de primària si cal reformulació, per tant començar a
preparar paraules.
President de l’eix comercial de Lleida, assistent a l’assemblea, felicita al
Comú per la feina feta i encoratja a seguir treballant.
Cal comentar algunes línies o projectes, accions concretes on cal prestar
atenció, hem apuntat abans mobilitat, recuperació econòmica, transició
ecològica (agencia energia, porta a porta) projectes d habitatge, participació
feinada de l’equip comunitari, projectes a barris i en el tema de serveis
socials a veure com queden aquestes promeses. No sé si aquestes línies són
suficients, en tot cas, recullo que cal fer una política a favor de projectes,
amb vocació de governar i influir en la governança, sense ser la crosta del
govern però visibilitzar-nos com a socis necessaris, aprofitar llibertat
comunicativa per traslladar el nostre relat, capitalitzar les llavors plantades i
visibilitzar que el canvi real sol es pot fer a través nostre i coses utòpiques
no ho son, poden dur-se a terme
El tema de la garantia de la governabilitat, en funció de les línies que
segueix el govern, garantir govern perquè si, sinó per garantir projectes en
base al nostra programa electoral i començar aquests dos anys de mandat
enfocar-los cap a les properes eleccions
Absolutament d’acord amb els tres primers punts de la intervenció
(Propostes), el punt 4 de primàries desconec funcionament al Comú. Des de
fora intentar donar un cop de mà al que pugui. S’ha viscut intensament la
sortida del govern, des de CeC a nivell nacional. ERC han intentat reproduir
la mateixa tècnica que van utilitzar a Tarragona, on amb una actitud
trànsfuga, hem estat expulsats del govern i des de fora hem vist que han
intentat seguir la mateixa estratègia, però no se n’han sortit a Lleida. Si
hem estat expulsats del govern ha estat per complir els punts de govern i
per això estem a fora. A veure el rigor com arriba a l opinió publica, perquè
des del Segre i la Mañana, el que es trasllada i el missatge que ha
transcendeix és que som immadurs….. quan el que sabem des de dins, és
que ha passat per ser rigorosos i això és el que ens ha suposat anar fora i
n’hem d’estar orgullosos malgrat diguin que som immadurs, irresponsables i
que no es pot governar amb nos, què és el missatge que arriba des dels
mitjans. El comú si, totalment, l’incòmode soci amb el que cal governar i
hem de defensar uns principis però ser absolutament crítics i donar suport si
cal i si coincidim amb companys de viatge d’un costat o altre, és igual. Un
altre punt d incògnita, sobre quin paper queda comúdelleida, queda clar que
és oposició, oposició constructiva, no tenim cap compromís de garantir la
governabilitat, no amb aquests que ens han fet fora. També ja dirà el
temps, però potser aquesta fotuda fora que no sigui quelcom entre ERC i
PSC. La feina que tenim és el ser útils i garantir que tornem a ser decisius i
marcar perfil propi, perquè som l’única força que ens oposem a torre salses
i això s ha de fer servir i ens marca el camí a seguir que hagi estat aquí el

president eix comercial i hem de fotre canya…i estar amb ells, donar-los
suport, assessorament i no perdre esperança de ser majoritaris.
Es pregunta com el Sergi i Elena afronten aquesta nova etapa.
A nivell personal ho estic passant bastant malament, tenia molta il·lusió
amb tots els projectes però com exregidora de participació, voldria que
seguís el projecte equip comunitari, consells territorials com una eina que
funcioni i si que estic d’acord amb intervencions fetes altres no tant, per
exemple amb el tema de les primàries, jo defenso el procés perquè estic
aquí per això, i crec que han de ser obertes.
Agraeixo al Sergi tot aquest temps i per mi es estrany el procés d’estar de
govern a oposició, cal veure la nova persona de comunicació i no veig res
més a llarg termini, no em veig amb cor de parlar de res mes. Sol resituació.
Donar molts ànims a l’Elena per la feina que ha fet, una persona jove tan
metòdica, que abruma la capacitat de treball, felicitar-la per la feina feta i
l’amistat que hem fraguat aquest temps. M’agraden les intervencions fetes
perquè em servirà alguna cosa pel ple de demà i em sembla que sortiré de l
armari i els eventuals amb comptagotes, m ‘agrada el fet de ser presentar
el comú com opció de govern, em demostrat que sabem governar i millor
que ells i les àrees que hem portat ho mostren, com a imatge que s ha de
traslladar i dir que som lleials si hi ha voluntat d entesa i constituir millores
per la ciutat i tot el q vagi en contra nostra programa no. Veurem que ens
depara, es parla de setembre i veurem, jo li veig les cames mes curtes,
perquè demà veurem què passa amb l agencia de l energia i dependrà dels
punts i dels acords. Recullo aquest sentit de l assemblea de no encorsetarme.
Agrair enormement tota la feina feta, hem de ser tots conscients de tot el q
heu sacrificat i ha de constar en acta que l’assemblea us agraïm tot el
temps extra, totes les energies, decepcions, lluites, motivació abocada i la
capacitat de no rendir-vos mai i cap Ajuntament té diners per pagar-ho i us
agraïm que continueu fent aquesta feina des de l oposició. I m aventuro a
felicitar-vos perquè des de la oposició fareu molt bona feina.
Quan parlo sobre facilitar procés de primàries es perquè surtin més Elenes, i
vull reforçar el sentit últim de fer les primàries i si som molt bons
visualitzant aquest procés, fins ara ens costava trobar gent, veurem que
passarà i per això es necessari.
Voldria agrair tota la feina feta, també pensava que podríem rascar més,
però agrair tot el fet, i també els equilibris per la gent que estem fora entre
la critica i el govern, era complicat fer agraïments sense que semblés
favoritisme. El projecte del Secà, lluitant perquè els joves del Secà tinguin
un espai físic i que s hagi engegat el projecte, estic molt agraït. Era
insostenible i estar a l’oposició és més fàcil i més tranquil segur. Heu de
descansar.

El consens és el següent:

CONSENS:












Exercir una oposició exigent i crítica, responsable, propositiva, eficaç i serena
Treballar per continuar sent útil a la ciutadania en base als nostres propis
compromisos electorals.
Garantir la governabilitat en la mesura que l’acció municipal vagi en aquesta
línia. El Pacte d’Entesa no ha de ser el nostre horitzó, sinó les propostes de canvi
que portem al nostre programa.
Aprofitar la credibilitat guanyada, l’aprenentatge i l’experiència de govern per
demostrar que som una opció real i realista de govern.
Visibilitzar el Comú com a l’incòmode soci necessari, amb vocació de governar i
influir, com a garantia d’exigència per qualsevol govern que vulgui ser un canvi
real. Sense el Comúdelleida no hi ha canvi real.
Capitalitzar les llavors que hem plantat en projectes tan importants com la
municipalització d’Eyssa per comunicar un relat de coherència i de possibilitat de
governar d’una altra manera.
Línies prioritàries: mobilitat, recuperació econòmica, transició ecològica,
habitatge, participació, serveis socials
Comunicar bé tot el que hem fet en aquests dos anys.
Encarar amb temps i previsió el calendari de futur per a preparar bé tots els
processos que ens han de portar a les eleccions del maig de 2023

