
 

 
 
 

 

Acta Assemblea 
del comúdelleida  
13 de desembre de 2014 
 
 

Lloc: Overpard 
Horari: 11h-19:30h. 
Assistència: Al llarg de tota l'assemblea l'assistència va anar fluctuant entre 

els 40 i els 20 assistents. 
 
 

 

Ordre del dia 
 Recordatori i aprovació de l'acta anterior (assemblea ordinària i 

assemblea extraordinària) 
 Moviments cap a la confluència/inconfluència. Com ha anat la 

participació de membres del comúdelleida a l'Assemblea2015Lleida. 
Informacions sobre posicionaments d'altres grups. Passos següents. 

 El programa: propostes de prioritats i de possibles canvis o millores en 

els continguts del programa aprovat a l'assemblea anterior. Propostes de 
grups de treball. Calendari de treball 

 Estructura, mesures de control i codi ètic: avenços en l'elaboració de 

propostes. 
 Campanya de suports a l'agrupació d'electors: propostes, calendari, 

tasques 

 Precs, preguntes, altres. 
 
S’inicia l’assemblea i es proposa un canvi d’ordre del dia per adaptar-lo als 

horaris previstos, que s’aprova. 
 

L’ordre del dia definitiu és el següent: 
 

1- Recordatori i aprovació de l'acta anterior (assemblea ordinària i 

assemblea extraordinària) 
2- Moviments cap a la confluència/inconfluència. Com ha anat la 

participació de membres del Comú de lleida a l'Assemblea2015Lleida. 

Informacions sobre posicionaments d'altres grups. Passos següents. 

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/2014/10/ACTA-ASSEMBLEA-COMU%CC%81-DE-LLEIDA-18-D%E2%80%99OCTUBRE-2014-2.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/ACTA-ASSEMBLEA-EXTRAORDINA%CC%80RIA-26-2.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/2014/10/ACTA-ASSEMBLEA-COMU%CC%81-DE-LLEIDA-18-D%E2%80%99OCTUBRE-2014-2.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/ACTA-ASSEMBLEA-EXTRAORDINA%CC%80RIA-26-2.pdf


 

 
 
 

3- Presentació dels grups de treball per a elaborar el programa. 
4- Proposta de modificació de document Consens de Mínims. 

5- Presentació proposta acció moció pressupostos. 
6- Presentació grups de treball. 

7- Dinar. 
8- Treball en grups. 
9- Presentació conclusions treball. 

10-Precs, preguntes, altres. 
 

 

1- Recordatori i aprovació de l'acta anterior S’aprova l’acta de 

l’assemblea ordinària i la de l’assemblea extraordinària. 

2- Moviments cap a la confluència/inconfluència. Com ha anat la 
participació de membres del Comú de Lleida a l'Assemblea2015Lleida. 
Informacions sobre posicionaments d'altres grups. Passos següents. 

S’exposa com s’han esdevingut els fets en el marc de les trobades d’assemblea 
2015 així com en els contactes amb altres organitzacions. S’explica com alguns 
membres de la comissió d’enllaç del Comú, van adreçar-se a l’Assemblea 2015 

atenent el mandat de l’assemblea de treballar per la confluència. En constatar 
que la proposta de l’Assemblea 2015 contradeia principis bàsics del Comú, com 

el d’evitar excloure ningú i el d’apostar per l’agrupació d’electors, així com la 
poca receptivitat envers les propostes organitzatives i de programa aprovades a 
l’assamblea del Comú, van decidir no participar-hi. 

La Maria José Fumaral proposa que, malgrat no participar en l’Assemblea 2015, 
es proposi a A2015 crear una comissió que vetlli per mantenir el contacte.  

El debat gira sobre si la prioritat a de ser centrar-se en construir el propi 
projecte sense desatendre el bastir confluències. Sortir al carrer sense renunciar 

a bastir ponts. 

Per consens s’aprova aquesta línia de treball així com la constitució de 
la comissió de confluència per a la qual es presenten voluntaris.  

 
3- Presentació dels grups de treball per a elaborar el programa. 

Es presenta la proposta de constituir diferents grups de treball per elaborar el 
programa. L'objectiu d'aquests es preparar propostes per presentar a la propera 
assemblea. Els vuit eixos programàtics es concentren en cinc grups de treball. 

Es convida a tothom a apuntar-se als mateixos. 

 

Grups de treball i correus de contacte: 

-Participació i transparència. 
 



 

 
 
 
 Laura lauracomuna@gmail.com 
 

-Drets Bàsics. 
 

 Sergi Tala silvestre22gm@gmail.com 
 
-Economia del Be comú. 

 
 Carlos Gonzalez carlos1377@gmail.com 
 

 
 
-Model de ciutat. Cultura i esport. 

 
 Jordi Cipriano cipriano@cimne.upc.edu 
 

-Identitat, sobirania, memòria, De l'administració i els càrrecs polítics. 
 
 Sergi Tala silvestre22gm@gmail.com (provisional) 

 
4- Proposta de modificació de document Consens de Mínims. 

Es proposa una modificació del consens de mínims per ajustar-lo a les 
conclusions extretes dels resultats del multireferendum en relació als serveis 
públics.  

El text que es proposa modificar és el següent: 

"Es vetllarà per l’eficiència dels serveis públics. En el cas que es consideri 
adequada la concessió a empreses privades de la gestió d’alguns serveis 
públics, les concessions respondran a plecs de condicions exigents en els 
quals s’incorporaran criteris ètics. En qualsevol cas es revisarà el grau de 
compliment dels plecs de condicions per part de les empreses que en l’actualitat 
realitzen aquestes tasques." 

Es debat el redactat final i s’aprova per consens. 

"Es vetllarà per l'eficiència dels serveis públics. Apostarem per la gestió 
pública i cooperativa dels serveis municipals. Es farà una auditoria dels 
contractes actuals d'externalització i privatització i s'endegaran plans per 
remunicipalitzar els serveis públics bàsics, com l'aigua, l'enllumenat 
públic, els serveis socials i la neteja i residus. 
 
En els casos en què es facin concessions o adjudicacions a empreses privades, 
en el perídode de transició en la remunicipalització dels serveis bàsics i en el 
tracte amb proveïdors, s'establiran plecs de condicions que incorporin criteris 
ètics i d'economia cooperativa. En qualsevol cas es revisarà el grau de 
compliment dels plecs de condicions per part de les empreses." 



 

 
 
 
5- Presentació proposta acció moció pressupostos. 
El Carlos presenta l’acció de moció sobre els pressupostos de l’ajuntament, que 

denuncia el procediment seguit per l’ajuntament per no complir els terminis de 
la llei i dificultar així la particiació. S’exposen els arguments, s’explica que s’ha 

invitat a participar a altres formacions i quines han estat les respostes de la 
mateixa i s’aprova per consens presentar la moció a títol individual. (enllaç a la 
informació en el nostre web ) 

6- Presentació grups de treball. 
 

 

Es presenten els documents, resultat dels treballs previs, dels grups de treball. 

Juan presenta la proposta d’organització econòmica. 

Sergi T. presenta els documents d’estructura, llista electoral i codi ètic.  

Maria José exposa les propostes de la comissió de suports i campanya. 

Carlos explica les opcions possibles en el marc del grup telemàtic. Per a les 
primàries es pot utilitzar el sistema d’Agora Voting desenvolupat pel Partit Pirata 
i que ha estat ja utilitzat per Podemos i multireferendum. Per a debats sobre 

documents i votacions es pot utilitzar també el sistema que utilitzen a Pirates, 
que permet treballar documents col·laborativament, fer un seguiment de les 

modificacions i fer votacions. Sempre sense oblidar que les eines telemàtiques 
discriminen a molta gent que no les utilitza i per tant s’han de plantejar com un 
complement, no com un substitut dels debats i el treball presencial. 

Es proposa, en nom de l’eficiència i la prioritat, reduir el nombre de grups de 

treball de l’assemblea a dos: “Estructura, Llista electoral i codi ètic” i “Economia, 
suports i campanya” 

 

7- Dinar. 
Dinem amb alegria i bon humor sense deixar de debatre. 

8- Treball en grups. 
Els assistents a l’Assemblea es reuneixen en grups i treballen. Com gairebé 
sempre, i malgrat la durada de l’assemblea, manca temps per acabar de tancar 
les propostes. Malgrat tot... 

9- Presentació conclusions treball en grups. 

Es presenten les conclusions dels dos grups de treball.  

http://comudelleida.cat/mocio-conjunta-per-denunciar-que-el-pressupost-municipal-del-2015-vulnera-la-llei-impedeix-la-participacio-ciutadana/
http://comudelleida.cat/mocio-conjunta-per-denunciar-que-el-pressupost-municipal-del-2015-vulnera-la-llei-impedeix-la-participacio-ciutadana/
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/propostaFinancament.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/MARC-ORGANITZATIU-DEL-COM%C3%9A-I-DE-LA-CANDIDATURA.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/proposta-de-treball-codi-%C3%A8tic-del-Com%C3%BA.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/resumGrupTreballCampanyaSuports.pdf


 

 
 
 
El grup de treball de estructura, codi ètic i llista electoral exposa que no han 
pogut treballar la proposta d'estructura de la candidatura per manca de temps. 

Es deixa per debatre en la propera assemblea. 

Es presenten els documents de codi ètic i llista electoral. Es llegeixen i debaten 
punt per punt quedant pràcticament consensuats. En el document de llista 

electoral queda pendent de redactar un reglament de votació i la forma que 
tindrà la butlleta. En el document de codi ètic, per falta de temps, queda 
pendent continuar el debat sobre el sostre màxim de remuneració dels càrrecs 

electes. 

 

Adjuntem els documents aprovats en el seu estat actual: 

- codi ètic 

- llista electoral 

El grup de treball de suports i campanya comenta que no han pogut debatre 
sobre la tots els punts de la proposta de captació de recursos econòmics del 
Joaquim. Malgrat això es proposa desenvolupar-la fins on sigui possible, posant 

en marxa el tema de les domiciliacions bancàries per al finançament del Comú i 
els bons de finançament de material de campanya via una rifa. 

S'exposen les propostes de campanya i accions per al desembre - gener que es 
poden resumir en: 

 Campanya de captació de suports amb un sostre mínim de 2000 i òptim 

de 5000. 

 Consulta ciutadana sobre eixos programàtics. 

Adjuntem acta del grup de treball de suports i campanya 

11- Precs, preguntes, altres. 
El Jordi exposa la necessitat de començar a buscar un local per a poder 
centralitzar la feina 

L’Oscar llegeix un comentari inspirador i engrescador que ens han deixat al 
facebook. 

L’assemblea s’acaba amb un aplaudiment optimista i es constata la importància 
del repte assumit, la bona feina feta i la molta que resta per fer. 

 

Suma i Som-hi. 

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/CodiEticComudelleida.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/candidatura-electoral.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/actaGrupTreballCampanyaSuports.pdf

