
 

 

COMUNICAT DE PREMSA: 

El Comú de Lleida insta l’alcalde Pueyo a 
rectificar la destitució de Sergi Talamonte de 

les seves responsabilitats de govern 

Ho considera una decisió irresponsable que posa en perill la governabilitat 
de la ciutat i reclama una reunió efectiva per avaluar el Pacte d’Entesa 

 

Lleida.-  El Comú de Lleida lamenta la decisió adoptada avui pel paer en cap de la ciutat 

de Lleida, Miquel Pueyo, de destituir de totes les seves responsabilitats de govern al 

regidor Sergi Talamonte. El Comú considera que és una decisió irresponsable que 

trenca el pacte de governabilitat a la ciutat, i insta l’alcalde a rectificar revertint 

l’efecte dels decrets, reincorporant de nou Sergi Talamonte a les seves regidories i 

restituint-lo com a tercer tinent d’alcalde per poder fer efectiva la convocatòria de la 

comissió de revisió del Pacte d’Entesa, avaluar amb serenitat l’estat de compliment 

dels acords signats el juny de 2019 i les perspectives de futur fins a final del mandat. 

Des del Comú de Lleida es considera que la decisió de destituir Talamonte com a tercer 

tinent d’alcalde i deixar-lo sense responsabilitats de govern és precipitada i 

comportarà greus conseqüències en la governabilitat de la ciutat de Lleida si no 

s’esmena en les properes hores seient i abordant serenament la crisi desencadenada 

amb l’únic objectiu d’evitar la votació de Talamonte a la Junta de Govern Local, on 

havia anunciat el vot contrari a l’aprovació definitiva de la modificació del projecte de 

reparcel·lació del Pla parcial del sector SUR 42 Torre Salses i a la proposta d’aprovació 

inicial del Pla especial urbanístic d’infraestructures per a la construcció de la 

prolongació del carrer Francesc Bordalba. 

El Comú havia demanat avui mateix una reunió de la comissió de revisió del Pacte 

d’Entesa per abordar el grau de compliment dels acords signats al 2019, reunió que 

s’ha convocat precipitadament a les tres de la tarda (amb menys de dues hores 

d’antel·lació), només una hora abans de la Junta de Govern Local. El Comú de Lleida ha 

manifestat la impossibilitat de poder participar en aquesta reunió amb tant poc marge 

i ha demanat que es fes en els propers dies, amb calma i amb temps per preparar-la 

adequadament. Els altres dos socis de govern, ERC i Junts, han celebrat igualment la 

reunió sense el Comú i han decidit, segons ha comunicat poc després el cap de 



gabinet, Josep Maria Romero, la destitució de Sergi Talamonte. Els decrets de 

cessament estan signats a menys d’un quart d’hora de l’inici de la reunió de la Junta de 

Govern Local, cosa que sembla indicar la voluntat d’evitar que Talamonte hi participés i 

fes efectiu el vot anunciat. 

El Comú de Lleida espera que en les properes hores es produeixi una rectificació en les 

decisions adoptades aquesta tarda per no abocar l’actual mandat a una situació 

irreversible. En qualsevol cas, els regidors del Comú de Lleida, Sergi Talamonte i Elena 

Ferre, valoraran les conseqüències d’aquests fets en una roda de premsa demà a les 11 

del matí. 

 

Lleida, 14 de juliol de 2021 


