
ACTA D’ASSEMBLEA

Dia: Dimarts 25 de juny de 2019
Hora:  20h
Lloc: Local del Comú de Lleida

ORDRE DEL DIA

1. Punt  únic:  exposició  per  part  de  la  comissió  negociadora  de  la  proposta
d'acord amb ERC i JxCat per entrar a formar part del govern de la Paeria.
Aprovació o no de l'entrada al govern en funció de si l'acord compleix les
condicions que es va acordar en la darrera assemblea.

- La  taula  facilitadora  explica  els  objectius  i  funcionament  de
l’assemblea 

S’explica  que  primer  la  comissió  negociadora  explicarà  el  procés  de
negociacions i l’acord definitiu sorgit d’aquest procés. Després es debatrà
sobre si aquesta proposta d'acord compleix amb les condicions marcades
per l'assemblea, tenint en compte el que a l’anterior assemblea ja es va
aprovar entrar al govern si es complien totes aquestes condicions.

- La  comissió  negociadora  presenta  l’informe  sobre  l’acord  de
govern que s'ha aconseguit

La comissió negociadora explica com han estat les trobades aquests dies i
quin  ha  estat  el  funcionament  de  les  negociacions.  La  valoració  de  la
comissió negociadora és positiva. (S'ADJUNTA L'INFORME)
Es repassa l’informe escrit que ha realitzat la comissió negociadora on es
relacionen les  condicions  que  es  van  marcar  en l’assemblea anterior  (el
mandat d’assemblea) amb la proposta d’acord de govern que tenim sobre la
taula.
El mandat d’assemblea per negociar un acord de govern es composava de
les següents condicions:

1. Que s’acceptin les nostres propostes de programa i que no s’incloguin
propostes que vagin en contra de les nostres voluntats polítiques.  

2. Que s’acordin polítiques pressupostàries que dotin de pressupost les
polítiques que per a nosaltres són prioritàries (socials, participació...)

3. No posar l’ajuntament en línies de blocs-bloquejos nacionalistes
4. Respecte a l’organització:

a. Que quedi reflectida la voluntat de canvi: àrees definides en
prioritats de barris, drets socials, remodelació interna. 



b. Capacitat de lideratge i gestió de la política municipal per part
del Comú. Anar a un acord on JuntsxCat no pertorbi el canvi.
Que  el  pes  estigui  en  els  9  (ERC  +  Comú)  i  no  en  els  6
(JuntsxCat).

La comissió repassa aquestes condicions i  explica, correlacionant aquests
punts amb el que es reflecteix en l’acord de govern, com es considera que
s’ha  materialitzat  aquest  mandat  d’assemblea  en  l’acord,  en  l’annex
programàtic i en el cartipàs.
En base a aquest informe, la comissió negociadora considera que sí s’han
complert les condicions i que, per tant, l’acord de govern que es presenta
està en sintonia amb el mandat d’assemblea.

- S’obre un torn de preguntes a la comissió negociadora. Aquesta
respon:

Sobre  els  pressupostos  participatius  s’indica  que el  primer  pas  és  fer  el
reglament de participació i que a més, tant ERC com Junts estan per la feina
de fer-los. 
El Consell de Barri vam pressionar perquè entrés a l’acord perquè en principi
es parlava sol de Consell de Ciutat. 
Sobre la participació ciutadana i els barris també s’ha parlat de conceptes
com co-responsabilitat, cogestió, generació de propostes des dels barris... i
de forma transversal s’han anat afegint a l’acord en molts punts de diferents
àmbits. 
Horta  està  a  la  mateixa  regidoria  que  urbanisme  perquè  finalment  ha
quedat així fruit de les negociacions.
La capacitat dels barris per a tenir repercussió directa i executiva sobre els
pressupostos i  els canvis a la ciutat ha d’anar reflectida al reglament de
participació.  La  sensació  que  això  tirarà  endavant  i  s’impulsaran  els
processos participatius és molt bona. 

Sobre  els  càrrecs  eventuals  i  de  confiança,  els  eventuals  han  de  ser
proporcionals  als  resultats  obtinguts  i  ens  en  toca  1  com fins  ara.  Però
també s’ha creat un equip de 3 persones al gabinet d’alcaldia (1 per cada
grup) per gestionar la coordinació política. En aquesta comissió tindríem un
altra persona eventual.
Sobre els tècnics, un d’ells és el director de comunicació: s’està d’acord en
un canvi de model. No serà el cap de comunicació d’alcaldia sinó de l’equip
de govern, treballarà pel conjunt dels 3 grups. L’altre tècnic aniria per a
urbanisme per tota la feina que cal fer referent al POUM.

Sobre  la  lluita  contra  la  corrupció  s’ha  acordat  crear  una  bústia  ètica
anònima per denuncies, compromís de fer auditories i compromís de revisar
la contractació i serveis públics per evitar pràctiques fraudulentes. 

La comissió negociadora explica que s’ha acordat fer en uns mesos una
auditoria  econòmica  i  de  recursos  humans  de  l’ajuntament.  Després
d’aquesta auditoria i amb els resultats a la mà sabrem exactament fins on



podem dotar de pressupost i de recursos les diferents àrees. Per exemple la
regidoria  de  participació  no  té  quasi  funcionariat,  per  tant  caldrà
reestructurarla internament. Hi ha un compromís de dotar de pressupost i
de personal aquesta regidoria.

En pressupostos, també hi ha un acord per utilitzar el major ingrés de l’IBI
en despesa de polítiques socials. 

Sobre  el  POUM,  hi  ha  dues  opcions  per  aturar-lo  amb  garanties:  el
contenciós administratiu que vam impulsar o bé paralitzar-lo a través del
ple. S’està estudiant quina és la millor manera de fer-ho.

Sobre com gestionar el dissens entre els 3 membres del govern, s’ha decidit
que les decisions que es prenen en junta de govern seran per consens o, si
no s’hi arriba, ERC haurà de comptar com a mínim amb un dels altres 2
grups per aprovar quelcom. També es consensuarà el vot amb allò que vagi
a ple però impulsat per govern. Si sobre alguna cosa no hi ha consens, s’ha
habilitat  una  comissió  que  gestionarà  internament  el  dissens  en  base  a
l’acord programàtic pactat.
Sobre allò que vagi a ple però vingui proposat per un altre grup o entitat
externa a l'ajuntament, cada grup polític tindrà llibertat per votar el que
consideri al ple. 

Sobre la Guàrdia Urbana, ERC ha marcat des del primer moment la voluntat
de que sigui gestionada per ERC i depèn directament d’alcaldia. La gestiona
directament el Pueyo. Tenen la voluntat de canviar el model i dotar-la de
més recursos. 

- S’obre un segon torn de preguntes a la comissió negociadora.
Aquesta respon:

Sobre la segregació escolar, sabem que es un tema de gran complexitat i
que hi ha molta feina, però tot i no gestionar-ho directament nosaltres ens
dóna moltes  garanties  que  el  Pueyo ho hagi  assumit  com un  dels  seus
temes  prioritaris.  Ho  ha  expressat  en  campanya  i  també  en  reiterades
ocasions en les negociacions i en públic.

Hi ha diversos mecanismes per incidir en aquelles àrees que no depenen de
nosaltres directament; tenim la Junta de govern, el grup de coordinadors
polítics / de seguiment o suport a alcaldia, i sobretot l’acord programàtic de
156 pàgines que defineix unes línies de polítiques on s’han reflectit totes les
prioritats. Òbviament, tenim capacitat per reunir-nos amb qui calgui i amb
qui  vulguem, sempre tenint en compte que l’acció  de govern ha de ser
coordinada entre membres i regidories.

Sobre qualsevol cosa de política supramunicipal, hi ha un punt de l’acord
que deixa clara la llibertat d’acció i de vot de cada grup.



Sobre  l’EMU,  aquesta  penja  de  la  regidoria  que  ocuparia  el  Sergi.  La
comissió aclareix que l’EMU rep subvenció de l’ajuntament i ajuda en forma
d’obra pública i plans de barris. Tenir l’EMU sota la nostra regidoria era molt
important  perquè  les  polítiques  d’habitatge  es  fan  a  través  d’aquesta
Empresa  Municipal.  S’estan  plantejant  les  possibilitats  que  hi  ha  per
reconvertir l’EMU i resoldre el deute. Caldrà esperar a l’auditoria i a saber
concretament  quin  és  el  deute  i  què  interessa  més.  De  la  regidoria
d’Urbanisme penja poder seguir utilitzant l’EMU per gestionar l’obra pública.
Aquesta acció lògicament havia de penjar d’urbanisme. 

- Es  proposa  el  consens:  es  compleixen  les  condicions  que
l’anterior assemblea va marcar per entrar a govern?

No  hi  ha  consens.  S’obre  el  debat  tot  recordant  que  el  tema  és  si
considerem  que  es  compleixen  les  condicions  marcades  per  l'anterior
assemblea per entrar al govern.

- S’obre un primer torn de paraula
Arguments a favor:

o Tenim una oportunitat històrica per fer coses per la ciutat i per la gent
i  cal  aprofitar-ho.  Si  no  entrem  ara  a  govern,  quan  hi  entrarem?
Esperem  aconseguir  algun  dia  una  majoria  del  Comúdelleida  a  la
Paeria? No tindrem una ocasió com aquesta. 

o La por a desaparèixer en 4 anys hauria de ser més gran al pensar que
no podrem rendir comptes, que no tenim capacitat d’influir quan hem
vingut a canviar realitats. 

o Cal que ens plantegem quina serà la situació si no entrem a govern i
estem a l’oposició, el risc de desaparèixer en una oposició amb PSC,
C’s,  PP  i  nosaltres  dos,  i  amb  un  pla  de  govern  amb  les  nostres
propostes  incloses.  Es  proposa  pal·liar  una  mica  les  nostres  pors
articulant condicions internes per fer una feina seriosa i que no se’ns
mengin:  amb  una  comissió  de  seguiment,  amb una  assemblea  de
revisió cada 3 o 6 mesos... 

o Ja hem fet una oposició de 4 anys i els resultats electorals han estat
iguals en número de regidors, fent una oposició valenta, responsable,
contundent  i  ferma.  No  podem  assumir  el  rol  de  ser  “partit  de
l’oposició”. Ja sabem què és fer oposició i ara ens toca canviar la ciutat
des de dins. 

o S’expressa que valdria la pena explotar, també a nivell comunicatiu, la
posició del Comú d’entrar a govern deixant clar que els pressupostos
són un punt d’inflexió importantíssim perquè han de demostrar una
voluntat clara de voler canviar sí o sí la ciutat. 

o Fem cas al nostre lema de campanya: com un partit valent i volem
construir una ciutat valenta. Podem entendre les pors però la realitat
ara és una altra, les persones són unes altres i les forces són unes
altres. 



o S’expressa que si hi entrem, també cal assumir, si s’escau, la valentia
de sortir-ne arribat un moment determinat. 

o ERC  més  Comú  sumem 9,  i  tenim  programes  coincidents  amb  un
acord clarament d’esquerres. JuntsxCat són 6. 

Arguments en contra:
o S’expressa  la  por  i  les  conseqüències  d’estar  en  un  govern  amb

JuntsxCat. Per a algunes persones, pactar amb JuntsxCat és una línea
vermella. 

o S’entén la il·lusió de voler ser-hi i canviar coses però també cal valorar
el temor de no poder assumir tanta feina amb 2 regidors. Podem pecar
d’il·lusos, el paper ho aguanta tot, però la realitat és una altra. 

o S’expressa la por que el repartiment de mèrits pels canvis a la ciutat
no sigui equitatiu, que no tinguem capacitat comunicativa i influent
suficient com per demostrar a la ciutat que el Comú ha aconseguit
canviar realitats.

La  comissió  negociadora  recorda que en l’assemblea anterior  va  quedar
molt  clar  que  si  aquesta  comissió  seguia  endavant  amb  el  procés  de
negociació  era  amb la  condició  que  no  hi  hauria  obstacle  per  entrar  si
s'aconseguia  incloure  en  l'acord  de  govern  les  condicions  posades  per
l'assemblea.

- Després d’un recés d’uns minuts, la taula facilitadora proposa un
nou consens:

“Es  compleixen  les  condicions  per  entrar  a  govern  que  es  van
determinar  en  l'anterior  assemblea.  Entrarem  a  govern  segons
aquesta  proposta  d'acord  creant  una  comissió  de  seguiment  de
l'acord que n'analitzarà el seu compliment. El primer anàlisi serà en
el moment de la negociació de pressupostos, que han de visualitzar
el compromís real d'un govern compartit tal i com es va establir en
l'anterior assemblea.
En cas que la comissió de seguiment determini que l'acord no es
compleix, traslladarà a l'assemblea del Comúdelleida la decisió de
si és pertinent sortir o no del govern.”

Es pregunta si algú s’hi oposa: no hi ha consens. 
S’expressa  que  no  s’està  d’acord  i  no  es  vol  entrar  en  un  govern  amb
JuntsxCat. La taula facilitadora explica que aquest acord ja es va prendre en
l’anterior  assemblea  i  que  per  revocar  un  acord  d'assemblea  cal  seguir
altres  mecanismes.  El  que  s’ha  d’aprovar  o  no  ara  és  si  aquest  acord
compleix les condicions que es van marcar en l’assemblea anterior, afegint
els matisos que la taula facilitadora ha introduït gràcies al debat previ.

- S’obre un torn de debat. 
Amb algunes aportacions.



- Es torna a rellegir el consens:
No hi ha consens.

- La decisió, tal i com s'ha explicat al principi de l'assemblea, és
inajornable.  No es pot  complir  el  mecanisme que estableix  el
Marc Organitzatiu en cas de no arribar a un consens, segons el
qual, cal convocar una nova assemblea en el termini de 7 dies
per  intentar  arribar  a  un  nou consens.  Seguint  el  que també
estableix el Marc Organitzatiu, que atorga a la taula la decisió de
plantejar els mecanismes necessaris per tal de prendre decisions
dins  la  mateixa  assemblea  en  cas  que  aquestes  siguin
inajornables, la taula facilitadora porta la proposta de consens a
votació:

Resultats de la votació:
32 a favor
3 abstencions
3 en contra

L'assemblea del Comúdelleida acorda, per majoria qualificada, que
la proposta d'acord de govern compleix les condicions acordades en
la darrera assemblea per poder formar part d'un govern amb ERC i
Junts per Catalunya i que, per tant, entra a formar part de l'equip
de govern de la Paeria.
Que es crearà una comissió interna de seguiment de l'acord per tal
de  vetllar  pel  seu  compliment  des  del  primer  moment,  ja  en  la
negociació dels pressupostos.

Es tanca l’assemblea a les 23:30h


