PRÒLEG
És voluntat del grup municipal Comú de
Lleida posar tota l’estructura i
l’organització de l'Ajuntament al servei de
la ciutadania.
Des del Comú de Lleida considerem cabdal
la correcta adequació dels recursos
municipals a les necessitats dels veïns, de
tal manera que l’acció del govern ha d’estar
en total sintonia amb les prioritats de la
ciutadania. Les persones són la prioritat
del Comú i volem un govern que n’estigui
al servei.
El Palau de la Paeria és la seu i
l’Ajuntament és l’encarregat del govern i
l’administració dels interessos de la ciutat.
L'organització municipal es constitueix per
un conjunt de mitjans que han de tenir
com a finalitat el servei a la ciutat.
El present document vol definir la nostra
voluntat d'explicar a la ciutadania
l'organització i el funcionament de
l'Ajuntament de Lleida, com nosaltres ens
inserim i la manera en la que estem
organitzats com agrupació d'electors i com
a grup municipal.
La finalitat doncs, no és tipificar tota
l'estructura municipal, sinó allò del que
formem part de manera més directa.
L'objectiu és aconseguir que a partir
d'aquesta informació puguem
comprendre millor on estem i on podem
incidir.

DEFINIM:
El funcionament del Ple, com el gran
òrgan que adopta les grans decisions
estratègiques municipals (el pressupost, la
planificació urbanística, les ordenances i
els reglaments, etc.) però que també
s'utilitza per marcar postures ideològiques
o protagonismes polítics.
Els agents que composen l’Ajuntament
són: l’alcalde, tinents d’alcalde, la
Junta de Govern Local, la Junta de
Portaveus i els grups municipals.
Els àmbits de funcionament i gestió
municipals a partir de les Regidories
d’Actuació Municipal que formen
Comissions (informatives, especials i
efímeres) que constitueixen l’origen de la
gestió municipal i els Consells de Barri
com a eines de participació veïnal.
Repassem també ens autònoms i altres
entitats que poden ser d’interès, com el
Consell Comarcal.
Finalitzem explicarem qui som i què
volem.
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1. Introducció
L’Ajuntament de Lleida s'anomena Paeria
des del 1382, quan el govern de la ciutat
s'instal·là a l’antic palau dels Sanaüja, obra
significativa del romànic civil. El nom
“Paeria” correspon al privilegi de Jaume I
(1264), el qual substitueix l’antic consolat
d’origen romà, per la Paeria com a forma
de govern municipal.

Segons això, el Cartipàs diferencia tres
nivells:

Des de 1979, un cop instaurades les
eleccions democràtiques, ha governat a
Lleida el PSC amb l’alcaldia d’Antoni
Siurana i d’Àngel Ros (des del 2004). El
govern del PSC va ser tan sols interromput
pel CIU entre 1987-1989 amb l’alcalde
Jaume Manel Oronich Miravet. Les
pròximes eleccions s’esperen el 2019.
L’ Ajuntament és la seu i corporació
encarregada del govern i l’administració
dels interessos de la ciutat.

L’Ajuntament de Lleida s’organitza segons
un acord de Ple d'inici de legislatura, el
Cartipàs Municipal (2015-2019), document
que regeix l’organització i funcionament
municipal de l’Ajuntament.
El cartipàs fixa la composició i atribucions
de la Junta de Govern Local, la Junta de
Portaveus, de les Comissions informatives i
altres.

1.

L'estructura del Ple i les normes
de funcionament.

2.

L'organització municipal amb les
Comissions Informatives, àmbits i
consells territorials.

3.

Personal i recursos humans.

El primer nivell defineix el marc polític,
mentre que el segon i tercer, el marc
executiu.

2. Organigrames.
2.1 Estructura Política de l'Ajuntament
de Lleida.

2.2 Estructura Executiva de l'Ajuntament
de Lleida.

3. Estructura i
Funcionament
Municipal.
3.1

El Ple municipal.

L'òrgan més important de l'Ajuntament és
el Ple Municipal.
3.1.1

COMPOSICIÓ

Integrat pels regidors i regidores de l'equip
de govern i oposició, és presidit per
l'alcalde o alcaldessa. S’encarrega
principalment del control i la fiscalització
dels altres òrgans de govern, l’aprovació
del Programa d’actuació municipal i dels
pressupostos municipals. Celebra sessions
ordinàries i extraordinàries, que són
públiques.
Els col·lectius, moviments, plataformes,
associacions i/o partits polítics sense
representació al ple podran intervenir en
temes que els afectin i que formin part de
l’Ordre del dia del Ple per fixar la seva
posició i facilitar-ne el coneixement. Caldrà
que ho sol·licitin prèviament a la Junta de
Portaveus.
3.1.2 CALENDARI DELS PLENS
El Ple extraordinari de Pressupostos es
celebrarà preferentment al mes de
novembre. Les Ordenances Fiscals en el Ple
ordinari del mes de setembre o el
d'octubre.

En el mes de juny es celebrarà el Ple
extraordinari de “Política Municipal sobre
l'estat de la ciutat i l'actuació política del
Govern”.
El Ple es celebrarà en sessió ordinària el
darrer divendres de cada mes,
exceptuant-ne en el mes d'agost.
3.1.3 PROPOSTES
En el Ple els grups municipals i les entitats
poden presentar:
MOCIONS són les propostes sotmeses
directament a Ple. S'incorporaran a l'Ordre
del dia les mocions presentades a la Junta
de Portaveus. Les presentades fora
d'aquest termini, es regiran per les
mateixes normes que els assumptes
d'urgència.
Els grups municipals també poden realitzar
si s'escau:
ESMENES són propostes alternatives que
podran ser votades abans de la moció o
proposta amb el mateix procediment que
amb el vot particular.
VOT PARTICULAR és la proposta de
modificació d'un dictamen formulat per un
membre de la Comissió Informativa de la
qual forma part.
Els grups municipals així com qualsevol
ciutadà o entitat, poden realitzar per
escrit:
PRECS és la formulació d'una proposta
d'actuació dirigida a algun dels òrgans de
govern. Poden presentar-se per escrit a la

Junta de Portaveus, o directament ser
formulats al Ple.
PREGUNTES al Ple, amb 96h d'antelació,
per tal de poder ser contestades al mateix
Ple.
3.1.4 FUNCIONAMENT
1r. El ple es convoca a la Junta de
Portaveus, el dilluns de la mateixa
setmana de ple. El temps ordinari per a
presentar mocions és abans d'aquesta.
A la Junta de Portaveus, es presenta la
convocatòria i l'ordre del dia del proper ple
i l'acta de la sessió anterior.

5è. Després es donarà compte dels
acords de la Junta de Govern Local,
on també es pot promoure el debat.
6è. L'aprovació dels expedients de
comissió informativa on també es pot
promoure debat.
7è. Després es formularan les propostes
al Ple (mocions, vot particular,
esmenes...).
8è. Seguidament hi ha un apartat de Precs
i Preguntes, amb intervencions al Ple de
3 minuts.

PLE:

3.1.5 EL COMÚ EN EL PLE

2n. La sessió comença amb l'aprovació
de l'acta anterior. En el cas d'existir
disconformitat, es realitzen les
comprovacions adients.

La intervenció del Grup Municipal del
Comú de Lleida per part dels regidors és
en representació de l'Agrupació d'electors
del Comú de Lleida.

Les actes es divideixen en una part
dispositiva, amb la transcripció dels acords i
el resultat de les votacions, annex
d'intervencions amb les opinions emeses en
les intervencions i un annex d'àudio amb la
gravació íntegra d'àudio de la sessió.

Aquesta es divideix en grups de treball on
es preparen les propostes que el grup
municipal presenta.

3r. A continuació, es dóna compte dels
Decrets d'Alcaldia i se'n podran realitzar
preguntes al respecte que seran
contestades a la mateixa sessió o la
següent. Actualment els decrets són
enviats als grups municipals abans de la
reunió de la Junta de Portaveus.
4t. Si hi haguessin assumptes
d'urgència, seran incorporats a l'Ordre del
dia.

El sentit de les votacions tant de les
propostes dels altres grups municipals com
d'altres temes que es donin al ple, segons
l'ordre del dia, es consensuen a la reunió
d'Enllaç de ple que té lloc el darrer
dimecres de cada mes, després de la Junta
de Portaveus del dilluns i abans del Ple del
divendres.
D'altra banda, l'Enllaç ordinari es celebra
habitualment el segon dijous de cada
mes.

4. L'Organització
municipal.
Pel funcionament del Ple i de l'activitat
municipal, actualment són necessaris a tots
els ajuntaments:
L' Alcalde/essa, els/les tinents d’alcalde, els
regidors de l'equip de govern i l'oposició. Si
el municipi té més de 5.000 habitants,
també la Junta de govern local. En els
municipis de menys habitants, s’acorden
pel Ple o ho disposa el seu reglament
municipal. Lligat al Ple, hi ha la Junta de
Portaveus.
4.1 L'Alcalde/essa
L'Alcalde/essa és el president de la
Corporació, representa l'Ajuntament i
exerceix la direcció del govern i
l'administració municipal. La durada del
càrrec és de quatre anys des de la data de
la seva elecció.
L’alcalde actual (legislatura 2015-19) és
l’Il·lm. Sr. Àngel Ros.
En depenen directament:
• La direcció superior de la Guàrdia
Urbana (dependència orgànica).
• La Secretaria General.
• El protocol i les relacions
institucionals.
• Les polítiques de Comunicació
institucional.
Les atribucions directes de
l'alcalde venen definides a
la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del
Règim Local. Article 21.

4.2 Els Tinents d’alcalde substitueixen
l'Alcalde, en els casos d'absència, malaltia
o impediment que impossibiliti a aquest
per a l'exercici de les seves atribucions.
1a Tinent d'Alcalde: S. Sa. Montserrat
Mínguez i García.
2n Tinent d’Alcalde: S. Sa. Fèlix Larrosa
Piqué.
3r Tinent d’Alcalde: S. Sa. Xavier
Rodamilans de la O.
4t Tinent d’Alcalde: S. Sa. Rafael Peris i
Martín.
5a Tinent d’Alcalde: S. Sa. Montserrat
Parra i Albà.
4.3 La Junta de Govern Local està
integrada, com a màxim, per un terç de
regidors designats lliurement per l’alcalde.
Assisteix l’alcalde, que la presideix, i el seu
equip de govern. Així doncs aquí els grups
municipals no tenen cap incidència.
4.4 La Junta de Portaveus, presidida
pel Paer en Cap i integrada pels presidents
o portaveus dels 7 grups municipals. La
seva funció és debatre l’ordre del dia
de les sessions ordinàries del Plenari
del Consell Municipal i regular les
qüestions relatives al seu
funcionament. La Junta de Portaveus es
reunirà -a les 9.00 hores- 96 hores
hàbils abans de la celebració de cada
Ple. En aquest cas, la capacitat
d'incidència dels grups municipals és la de
participar en el debat en referència a
l'organització de l'ordre del dia del Ple.

4.5 Els grups municipals
La corporació municipal de Lleida
actualment es constitueix amb els següents
Grups Polítics i càrrecs corresponents:

Les retribucions dels membres de la
corporació.

Retribucions que perceben dels regidors
del Comú de Lleida queda definida al
codi ètic del Comú de Lleida que especifica
1.785€ bruts (uns 1.500€ nets) mensuals
com a regidors sense capacitat de govern.

5. Àmbits de
funcionament i
gestió.
Els temes que s'han de treballar al municipi
es divideixen per àmbits de funcionament i
gestió que es corresponen amb les tres
comissions informatives, les quatre
comissions especials i les set regidories
municipals.
A l'Ajuntament, les comissions
informatives són òrgans d’estudi, informe
o consulta que tracten els assumptes que
s’han de sotmetre al ple i que els
correspongui per raó de la matèria. Cada
ajuntament crea i determina el nombre i
l’àmbit de les comissions, i estan integrades
per totes les forces polítiques en proporció
al nombre de regidors que tenen al Ple.
Els diferents grups poden presentar
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ a les
comissions informatives que compten amb
una part expositiva i una proposta d'acords
a adoptar.
Hi ha comissions informatives
permanents, que duren tot el mandat i es
reuneixen mensualment, i les especials,
que duren mentre es duen a terme les
tasques per les quals van ser creades.

com defineix el cartipàs municipal 20152019 són les 3 següents:
-Comissió Informativa per les polítiques de
Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i
l’Organització Municipal.


-Comissió Informativa de les Polítiques de
drets i serveis a les persones, per a la
política cultural, de l’educació, esports i de
la participació.


Regidoria de Seguretat Ciutadana i
les polítiques per al Civisme i la
Igualtat.



Regidoria de les Polítiques per als
Drets de les Persones.



Regidoria de les Polítiques a favor
de la Creativitat, la Cultura,
l’Educació i els Esports.
Regidoria de Participació
Ciutadana, Drets Civils i
Cooperació.

-Comissió Informativa de polítiques de la
gestió i promoció de la ciutat i la
sostenibilitat.


Regidoria de Promoció i gestió de
l’Hàbitat urbà, Rural i la
Sostenibilitat.


Les comissions han de ser convocades amb
una anticipació mínima de 96 hores
hàbils a la de la celebració de la
sessió.Les comissions informatives i
les seves corresponents regidories tal

Regidoria de la Gestió dels
Recursos Municipals, la Hisenda
Municipal i Polítiques de
Transparència.

Regidoria de Promoció de la Ciutat,
del Comerç, del Turisme i de
l’Ocupació i l’Emprenedoria.

Els grups de treball municipal del Comú de
Lleida s'estructuren en relació a cada
àmbit temàtic que integra cadascuna de les
comissions informatives, o bé, es formen
en moments puntuals quan són necessaris
per treballar un tema concret.
Aquests grups de treball estan formats per
persones voluntàries que col·laboren, en
la mesura de les seves possibilitats, dins
dels àmbits que els hi són d'interès.
Cada grup de treball o comissió s'organitza
lliurement i es coordina amb el grup
municipal (regidors i alliberats) i aporta les
conclusions dels debats corresponents a
Enllaç.
Les línies de treball de cada comissió o
grup de treball poden ser propositives o
d'investigació i fiscalització de l'ajuntament.
A continuació detallem les comissions
informatives i els grups de treball del
Comú de Lleida que s'enllacen en cada
àmbit de treball: (Anomenarem els grups
en actiu. Es poden crear tants grups com
persones es puguin encarregar de
dinamitzar-lo)

Comissió Informativa per les
polítiques de Gestió dels Recursos, la
Seguretat Pública i l’Organització
Municipal.
Conèixer aquells assumptes relatius a la
planificació, coordinació i gestió de
polítiques municipals en matèria
d’economia i Hisenda municipal,
pressupostos participatius, l’organització i

el règim intern i de gestió de recursos
humans, la seguretat ciutadana, la
prevenció, protecció civil i les polítiques de
civisme. Quan es tractin qüestions
relacionades amb el règim interior, podran
assistir-hi un representant de la Junta de
Personal i un altre del Comitè d’Empresa.
La Comissió Informativa per les polítiques
de Gestió dels Recursos, la Seguretat
Pública i l’Organització Municipal es
reuneix el tercer dimarts de cada mes.
Els temes que es tracten en aquesta
comissió es corresponen amb els de
la Regidoria de la Gestió dels
Recursos Municipals, la Hisenda
Municipal i Polítiques de
Transparència.
Regidora: Ima. Sra Montse Mínguez.
Entre altres, correspon a aquest àmbit la
planificació, coordinació i gestió de:


La hisenda municipal.



Pressupostos.



Gestió tributària.



Inspecció i recaptació dels tributs.



Serveis d’Intervenció i Tresoreria.



Polítiques municipals a favor de
l’administració oberta i de la
societat de la informació.
Instruments interiors de
l’organització municipal: recursos
humans, estadística, reglaments,
observatoris, i disposicions
generals.

En depenen el Consell assessor per a la
ciència i l'Oficina de Gestió i Atenció
Tributaria (l’OGAT).
El Comú de Lleida té un grup de treball o
comissió que treballa en relació a l'àrea
d'economia.

Comissió Informativa de les Polítiques
de drets i serveis a les persones, per a
la política cultural, de l’educació,
esports i de la participació.
Conèixer aquells assumptes relatius a la
planificació, coordinació i gestió de
polítiques municipals en les següents
matèries, entre d'altres:


Drets de les persones i la igualtat.



Les polítiques transversals en favor
dels drets de les dones.
La inclusió del col•lectiu LGTBI, de
les persones amb discapacitat i de
les nouvingudes. Les polítiques de
joventut, infància i gent gran.
Les polítiques a favor la cultura i la
creativitat.
Les polítiques educatives i de
promoció de l’esport.
Les polítiques de participació
ciutadana.







Aquesta comissió haurà de vetllar pel
compliment del Reglament de Participació
Ciutadana a fi i efecte de garantir els
processos de participació, consultes a la
ciutadania i els altres mecanismes que
afavoreixin la participació ciutadana.

També es debatran en aquesta comissió
les qüestions que facin referència a la
relació amb les organitzacions no
governamentals (ONGs), etc.
La Comissió Informativa de les Polítiques
de drets i serveis a les persones, per a la
política cultural, de l’educació, esports i de
la participació es reuneix el segon
dimecres de cada mes.
Temes que es corresponen amb els de les
regidories següents:
Regidoria de Seguretat Ciutadana i
les polítiques per al Civisme i la
Igualtat.
Regidora: Ima. Sra. Sara Mestres.
Entre altres, correspon a aquest àmbit la
planificació, coordinació i gestió de:






Polítiques municipals en matèria de
seguretat ciutadana.
Prevenció, protecció civil i extinció
d’incendis i salvaments.
Coordinació de la Guàrdia Urbana,
dels agents cívics, dels membres
del servei de protecció civil i la
coordinació entre els cossos i
forces de seguretat ciutadana.
Polítiques de civisme en aplicació
de les ordenances de convivència i
civisme.
Promoció de les polítiques
d’igualtat i de gènere.

Regidoria de les Polítiques per als
Drets de les Persones.



Les polítiques municipals en
matèria de creació, programació,
promoció cultural.
La normalització lingüística.



Els premis literaris.

L'atenció a les persones amb
discapacitat.



Les biblioteques.



La política editorial.



Infància i adolescència en situació
de risc social (EAIA).



Els títols honorífics.





Polítiques de prevenció de riscos.



Atenció social a les
drogodependències i les actuacions
socials d’emergència.

La promoció de la cultura popular i
les festes de la ciutat.
Polítiques de museus i arts
plàstiques.
Coordinar i dirigir la política
museogràfica.
Difusió del patrimoni cultural de la
ciutat, en concret els programes
culturals i educatius dels mateixos.
Protecció i difusió del patrimoni en
arts plàstiques de la ciutat.
Relacions amb els creadors, les
entitats culturals públiques i
privades.
Les polítiques municipals en
matèria d’educació infantil.
Relacions amb la Universitat i els
Consells Escolars, gestió de les
escoles municipals. Promoció dels
Esports, principalment l’esport de
base.



Regidor: Im. Sr. Xavier Rodamilans de la O.
Entre altres, correspon a aquest àmbit la
planificació, coordinació i gestió de:







Gestió i desenvolupament dels
Serveis socials d’atenció social
bàsica.





Desenvolupament del Centre de
Recursos compartits.





Polítiques d’habitatge social.





Gent gran i el voluntariat sènior.



La salut pública, la sanitat escolar i
la gestió del cementiri.





Polítiques de suport a les famílies i
polítiques i serveis a la joventut.





El Consell de Benestar i Acció Social
de Lleida. Inclou l'Oficina Tècnica
del Pla Local d'Inclusió i Cohesió
Social.

Regidoria de les Polítiques a favor de
la Creativitat, la Cultura, l’Educació i
els Esports.
Regidora: Ima. Sra. Montse Parra.
Entre altres, correspon a aquest àmbit la
planificació, coordinació i gestió de:

Regidoria de Participació Ciutadana,
Drets Civils i Cooperació.
Regidor: Im. Sr. Im. Sr. Joan Gómez.
Correspon a aquest àmbit la planificació,
coordinació i gestió de:














Participació ciutadana.
Mecanismes de participació i
descentralització.
Relacions amb entitats cíviques i
socials.
Dinamització voluntariat.
Relacions Consell Econòmic i Social
de l’Ajuntament de Lleida.
Relacions amb la Sindicatura
Municipal de Greuges.
Organització dinamització dels
Consells i polítiques de regidories de
Barri.
L’Oficina municipal d’atenció
ciutadana.
Compliment supervisió actualització
del Reglament de Participació
Ciutadana.
Les polítiques municipals en matèria
de drets civils, cooperació i
immigració.

El Comú de Lleida té diferents grups de
treball en relació en aquesta àrea. Els
grups de treball en actiu són:
- Educació.
- Dret de les Persones.
- Drets Civils i cooperació.
- Cultura.
- Barris i Participació. *Proposta de
Reglament de Participació Ciutadana.
- La Dona.
- Habitatge.

polítiques de promoció i projecció exterior
de la ciutat, i del foment de l’ocupació i
l’emprenedoria.
La Comissió Informativa de polítiques de la
gestió i promoció de la ciutat i la
sostenibilitat es reunirà cada tercer
divendres de cada mes.
Temes que es corresponen amb els de les
regidories següents:
Regidoria de Promoció i gestió de
l’Hàbitat urbà, Rural i la
Sostenibilitat.
Regidor: Im. Sr. Fèlix Larrosa.
Entre altres, correspon a aquest àmbit la
planificació, coordinació i gestió de:






Comissió Informativa de polítiques de
la gestió i promoció de la ciutat i la
sostenibilitat.



Conèixer aquells assumptes de planificació,
coordinació i gestió de l’hàbitat urbà i rural,
promoció del medi ambient així com les





Les polítiques municipals
d’urbanisme, planejament i gestió,
projectes, obres, de béns i de drets
municipals, expropiacions, llicències
urbanístiques i activitats incloses,
disciplina urbanística, inspecció
d’activitats i establiments.
El desenvolupament de la ciutat
intel·ligent.
La planificació de les àrees de
recuperació urbana.
Les polítiques envers el patrimoni
arquitectònic i arqueològic.
Les polítiques d’embelliment del
paisatge urbà i natural.
La política d’habitatge i de gestió
de sòl.
Les polítiques en relació a l’aigua.
















El desenvolupament dels plans de
modernització i gestió dels
equipaments públics. La planificació
i eficiència energètica.
Les polítiques municipals a favor de
l’Horta de Lleida.
Les polítiques de cooperació i
infraestructures territorials: viàries,
aeroportuàries.
Les polítiques municipals de vialitat,
mobilitat –del pacte de la mobilitati transport, la disciplina viària i el
bon govern a la via pública;
Les autoritzacions d’ocupació dels
diferents elements i activitats a la
via pública.
El seguiment i la coordinació dels
serveis urbans municipals d’aigua,
neteja viària, residus, enllumenat,
parcs i jardins, i altres serveis
urbans.
Les polítiques municipals en
matèria de promoció del medi
ambient.
Les activitats educatives i de
divulgació relatives al medi ambient,
la sostenibilitat i la gestió dels
espais naturals.

Regidoria de Promoció de la Ciutat,
del Comerç, del Turisme i de
l’Ocupació i l’Emprenedoria.
Regidor: Im. Sr. Rafel Peris.
Entre altres, correspon a aquest àmbit la
planificació, coordinació i gestió de:


Les polítiques de promoció
econòmica, de creació i de













modernització d’empreses en els
àmbits del comerç, la indústria i el
turisme.
Les polítiques municipals en
matèria de comerç, consum i
mercats, incloses les llicències
d’activitat per a la venda no
sedentària.
Les polítiques de promoció
comercial.
Les polítiques en matèria de
turisme.
La promoció de les activitats
tradicionals agràries i els nous
camps de l'activitat
agroalimentària. L’impuls del Parc
Agrari.
Les polítiques municipals de
promoció de sòl industrial.
Les relacions internacionals i la
projecció exterior.
Les polítiques de foment de
l’ocupació, la formació sòciolaboral, la promoció de
l’emprenedoria i les relacions amb
els vivers d’empreses.
Les polítiques de suport a la
formació processional. Les
polítiques actives en favor de la
responsabilitat social.

Els grups de treball del Comú que treballen
polítiques de la gestió i promoció de la
ciutat i la sostenibilitat són:
-Urbanisme.
-Medi ambient.
-Mobilitat.

L'Ajuntament, mitjançant l'esmentada
regidoria, col·labora o forma part de:

Així mateix, hi haurà 4 COMISSIONS
ESPECIALS:

Comissió Territorial de l’Horta de Lleida.


Regidoria de Promoció i gestió de
l’Hàbitat urbà, Rural i la
Sostenibilitat

GLOBALleida

Comissió Especial de Carrers.
Europe Direct Lleida


Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
(PciTAL)

Regidoria de Promoció i gestió de
l’Hàbitat urbà, Rural i la
Sostenibilitat.

Comissió Especial per a la Transparència.


L'Oficina de Turisme

Regidoria de la Gestió dels recursos
municipals, la hisenda municipal i
polítiques de transparència

Comissió Especial de Comptes.

Lleida Convention Bureau
(LECB)

Institut Municipal
d’Ocupació Salvador Seguí
(IMO)

Regidoria de la Gestió dels
Recursos Municipals, la Hisenda
Municipal i Polítiques de
Transparència.

Comissió Territorial de l’Horta de
Lleida.
Aquesta Comissió s’haurà de convocar per
tractar d’aquelles qüestions que afectin a
l’Horta de Lleida i que hagin de ser
tractades per Comissió Ordinària, Junta de
Govern Local o Ple. La Comissió tindrà
capacitat d’encomanar informes, sol•licitar
compareixences, emetre conclusions i
qualsevol altra acció que es consideri
oportuna, per acord dels membres de la
mateixa.
La Comissió Especial de l’Horta de Lleida es
reuneix el segon dilluns de cada mes.
Temes que es corresponen amb la
Regidoria de Promoció i gestió de
l’Hàbitat urbà, Rural i la Sostenibilitat.

El Comú de Lleida té un grup de treball en
relació amb aquesta àrea:
Horta i pagesia.

Comissió Especial de Carrers.
Aquesta comissió només té caràcter
informatiu. Es reuneix quan és necessari i
per petició d'un grup municipal.
Temes que es corresponen amb la
Regidoria de Promoció i gestió de
l’Hàbitat urbà, Rural i la Sostenibilitat.

Comissió Especial per a la
Transparència.
Serà presidida de forma rotatòria, cada sis
mesos, per un regidor que no formi part
del Govern Municipal.
Entre altres competències:




La funció d'analitzar, controlar i
publicitar els comptes municipals,
de les empreses, organismes
autònoms, consorcis o similars de
vinculació municipal, amb especial
atenció al deute i als serveis
públics.
També serà de la seva competència
el control dels serveis de
concessions i contractació i d’altres
qüestions que es posin en
coneixement dels seus membres.

La Comissió tindrà capacitat d’encomanar
informes, sol·licitar compareixences,
emetre conclusions i qualsevol altra acció
que es consideri oportuna.
La Comissió Especial per a la
Transparència es reuneix el segon
divendres de cada mes.
Es correspon amb la Regidoria de la
Gestió dels recursos municipals, la
hisenda municipal i polítiques de
transparència.

Actualment l'àmbit de la transparència ho
està assumint el grup de treball del Comú
d'economia.

Comissió Especial de Comptes.

5.3

Es regirà per les mateixes normes que la
Comissió Informativa per les polítiques de
Gestió dels Recursos, la Seguretat Pública i
l’Organització Municipal.
Es constituirà amb caràcter general quan
sigui procedent, coincidint amb la Comissió
ordinària.

5.3.1 Comissió de Serveis Públics
Municipals Externalitzats

Competències:


L'Examen, l'estudi i l'informe dels
comptes anuals de la corporació.
Aquests queden integrats pel
compte general del pressupost, el
compte d'administració del
patrimoni, el compte de valors
independents i auxiliars de
pressupost i els comptes d'entitats o
organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves
funcions, la comissió pot requerir la
documentació complementària que
consideri necessària i la presencia dels
membres i els funcionaris de la corporació
especialment relacionats amb els comptes
que s'analitzin.

Altres comissions

Per resolució d’Alcaldia de 28 de novembre
de 2015 ha estat convocada una Audiència
pública, en els termes fixats pel Reglament
de participació ciutadana, que porta el
següent títol: l’Externalització dels serveis
públics municipals.
Es pretén dur a terme una anàlisi de la
forma de gestió indirecta de serveis
públics a través del règim de concessió o
de gestió interessada per una banda i
també l’estudi de determinats tipus de
contractes de serveis, per un altra.
Les matèries de les quals es proposa
l’estudi són les relatives a serveis públics
com són les concessions dels serveis
següents:


De l'aigua.



La neteja viària i de recollida i
transport de diverses fraccions de
RSU.



Del servei de menjador a les
escoles bressol municipals.

S'integra a la Regidoria de la Gestió
dels Recursos Municipals, la Hisenda
Municipal i Polítiques de
Transparència.



La gestió interessada del servei
públic de transport col·lectiu urbà
de viatgers.



Examinar contractes de prestació
de serveis. Com el contracte del
servei d’ajut a domicili, el contracte
de gestió dels elements de control
de trànsit i seguretat vial i el
contracte del servei energètic i de

manteniment integral de la
conservació de l’enllumenat públic.
Representants a l'Ajuntament del Comú de
Lleida: D. Joaquim Manau i D. Jordi
Cipriano. Grups de treball d'economia i
urbanisme.

5.3.2 Comissió Tècnica de Seguiment
del contracte de servei d’assistència
tècnica per a l’assessorament
museogràfic en l’adequació de l’edifici
de l’antic Palau de Justícia i la
redacció del projecte museogràfic del
Museu d’Art de Lleida
Els objectius d'aquesta comissió, segons
l'acta pressa referent al Ple del 27/06/2014,
són els següents:
1r. Donar conformitat al text del Plec de
Clàusules Administratives per a la
contractació del servei d’assistència tècnica
per a l’assessorament museogràfic en
l’adequació de l’edifici de l’antic Palau de
Justícia i la redacció del Projecte
museogràfic del Museu d’Art de Lleida i del
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
2n. Que per l’Alcaldia, en l’exercici de les
seves competències, es procedeixi a
efectuar el procés de contractació de
conformitat amb l’establert en el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.

Representants del Comú de Lleida: D.
Emilano Pardo. Grup de treball de Cultura.

5.4

Els Consells.

Els consells son òrgans consultius integrats
per membres de l'ajuntament i societat
civil. Segons els seus estatuts als consells
municipals els grups polítics poden
participar amb representació exclusiva de
regidors o mitjançant representants que
no necessàriament han de ser càrrecs
electes.

5.4.1 Consells territorials
Es creen els CONSELLS territorials com
a òrgans de participació ciutadana i
integrats per l’AV de cada barri,
associacions de comerciants i empresaris,
AMPAs, entitats i persones a títol
individual.

Als consells territorials, el comú s'integra
mitjançant la comissió de barris.

A continuació es mostra el mapa de la
distribució dels 14 barris que conformen
la ciutat:

5.4.2 El Consell Editorial Municipal.
El Consell Editorial és l'òrgan encarregat
d'establir la política de publicacions
municipals. La primera reunió de l'esmentat
consell va tenir lloc el dia 8 de febrer de
2016.
Representant del Comú de Lleida: Laura
Bergés. Alhora, la representació d'aquest
consell, s'integra dins de les propostes
sorgides del grup de treball o comissió de
comunicació del Comú de Lleida.

5.4.3 El Consell Escolar Municipal.
El Consell Escolar Municipal és l'organisme
de consulta i participació dels sectors
afectats en la programació de
l'ensenyament no universitari dins l'àmbit
municipal.
Representant del Comú de Lleida: Portaveu
del Grup Municipal, D. Sergi Talamonte.
Grup de treball o Comissió d'educació.

5.4.5 El Consell Assessor Municipal
de l'Esport.
L’objecte del consell és, entre d'altres,
assessorar i proposar activitats a
l’Ajuntament de Lleida en matèries
relacionades amb la pràctica esportiva i en
la planificació i promoció d’accions
relacionades amb l’esport.
Representant del Comú de Lleida:
President del Grup Municipal, D. Carlos
González.

5.4.6 El Consell Econòmic i Social de
Lleida.
Organisme amb la finalitat, entre d'altres,
del foment de la promoció econòmica i
social de la ciutat.
Representant del Comú de Lleida: D.
Carlos González.

5.5
Instituts, Centres, Empreses
Municipals i altres.
5.4.4 El Consell Mixt de Cooperació.
El Consell Mixt de Cooperació és un òrgan
de participació sectorial per a la distribució
dels pressupostos destinats a cooperació i
educació per al desenvolupament.
Representant del Comú de Lleida: Portaveu
del Grup Municipal, D. Sergi Talamonte.

Consorci del Global Lleida.
Projecte de promoció econòmica i
projecció del territori lleidatà així com els
recursos que actualment s’hi destinen des
de les diferents institucions.
Representant del Comú de Lleida:
President del Grup Municipal, D. Carlos
González.

Turisme
És el centre d'informació turística de Lleida.
Representant del Comú de Lleida: President
del Grup Municipal, D. Carlos González.

El Comú de Lleida com a grup municipal
no té representant a:
Centre de Negocis i Convencions
(CNC)
Societat patrimonial mixta que gestiona la
Llotja de Lleida.

Fundació TEATRE LLOTJA
La Fundació, en coordinació con la
Regidoria de Cultura, gestiona un programa
anual d'espectacles en el Teatre de la
Llotja.
Representant del Comú de Lleida: Portaveu
del Grup Municipal, D. Sergi Talamonte.

Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU
de Lleida SL)
L’Empresa Municipal d’Urbanisme de
Lleida SL som una entitat constituïda l’any
1994 amb l’objectiu de realitzar les
actuacions urbanístiques i de construcció
encomanades per l’Ajuntament de Lleida.
Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida (PciTAL)

Consorci de Gestió del Servei
d'Acolliment a Persones Sense Llar.
Nou organisme nascut amb l’objectiu que
als centres d'allotjament s'hi incorporin
treballadors socials que ajudin els sense
sostre a reinserir-se en la societat. El
Consorci el formen l'Ajuntament de la
ciutat, el Bisbat de Lleida, la Fundació Sant
Ignasi de Loiola i Càritas Diocesana.
Representant del Comú de Lleida: Portaveu
del Grup Municipal, D. Sergi Talamonte.

La Universitat de Lleida (UdL) i
l’Ajuntament de Lleida són els socis
fundadors i integrants a parts iguals del
Consorci del Parc.
Fundació Fira de Lleida
La Fundació privada Fira de Lleida és un
instrument de promoció de l'activitat
empresarial que es desenvolupa a les Terres
de Lleida. Aquesta tasca es posa de manifest
amb l'organització de més de 25 salons
anuals i amb la celebració de més de 70
congressos.

Fundació PAISATGE URBÀ.
Entitat que es constitueix al juliol de 2006
amb l’objectiu de protegir, mantenir i
millorar els valors paisatgístics que
conformen la imatge de Lleida.

5.7. Altres òrgans Consultius:
El Consell Assessor de la Ciència i el
Consell Assessor per a la Societat de
la Informació de Lleida.
Funcions:
 Analitzar, estudiar i avaluar la
situació de la ciència i de la recerca
científica a la ciutat de Lleida.
 Analitzar, valorar i informar de les
polítiques programades i executades
per al desenvolupament, la
implantació de la recerca, la
innovació científica i el
desenvolupament de la societat de
la informació a Lleida.
 Col·laborar en aquells projectes
nacionals i internacionals de l’àmbit
de la recerca, la innovació científica
i de la societat de la informació en
què participin institucions i centres
de la ciutat de Lleida.
 Formular suggeriments i propostes
d’estudi en matèries relacionades
amb la recerca, la innovació
científica i la societat de la
informació.
 Contribuir a millorar el coneixement
i la innovació científica en la ciutat
de Lleida, especialment entre les
seves empreses, centres
d’ensenyament i formació.
 Col·laborar i donar suport tècnic a
l’Ajuntament de Lleida i al seu equip
tècnic en el desenvolupament de les
funcions que li són pròpies.
Representant del Comú de Lleida: D. Jordi
Cipriano.

Consell de la Formació Professional i
l'Ocupació de Lleida.
Funcions:


Reconèixer i potenciar el rol de tots
els interlocutors socials i econòmics
per l'acompliment de la seva missió



Millorar la resposta a les
necessitats del mercat de treball



Millorar la qualitat i la productivitat
del treball per tal de reforçar la
cohesió social i territorial.



Augmentar i millorar la inversió en
formació en les persones per part
de les empreses per tal de garantir
la seva productivitat i
competitivitat.



Innovar en els sistemes d'educació
i formació adaptant-lo a les noves
necessitats i competències.



Fer més atractiva als individus la
formació professional i ocupacional
com un instrument bàsic per la
millora de la seva ocupabilitat, en
el nou escenari global.



Actuar amb equitat, transparència,
qualitat i eficiència.

Entitat: Institut Municipal d’Ocupació
Salvador Seguí. Ajuntament de Lleida.
(IMO)
Organisme autònom de l’Ajuntament de
Lleida que té per missió la millora de
l’ocupabilitat de les persones i de les
empreses. L’IMO es troba adscrit a la

Regidoria de Promoció Econòmica i Treball
de l’Ajuntament.

Consell Municipal de Persones amb
Discapacitat de la ciutat de Lleida.

Representant del Comú de Lleida al consell:
D. Manel Rodríguez.

Alguns dels seus objectius:

Consell Municipal de la Gent Gran de
la ciutat de Lleida.



coordinació i l’associacionisme
entre els afectats o entre les

Funcions:


organitzacions en les que s’integrin,
ja siguin persones directes,

Promoció de la participació de tots
els ciutadans i, de manera
específica, de la gent gran en la
vida social, cultural i recreativa del
municipi de Lleida

entitats publiques o privades i/o els
sectors afectats i/o interessats, per
tal d’establir a l’efecte els
mecanismes adients d’informació,
d’estímul i de seguiment de les

Representant del Comú de Lleida al
Consell: Da.Carme Sambola.

seves activitats.


que aquest dugui a terme a la
ciutat, de manera que siguin

Funcions:
Impulsar totes aquelles actuacions
necessàries per avançar en les
polítiques d’igualtat de gènere i de
promoció de les dones al municipi
de Lleida, especialment pel
compliment del II Pla Municipal de
Polítiques d’Igualtat de Gènere
2011-2014, per fomentar el treball
en xarxa amb les entitats, així com
generar debat i propostes per a una
millor defensa dels drets de les
dones.

Representant del Comú de Lleida: Da.
Raquel Almazán.Suplent: Da. Sílvia Porté.

Assessorar l’Ajuntament en els
diferents programes i/o actuacions

Consell Municipal de les dones de
Lleida.



Fomentar la participació,

accessibles a qualsevol persona,
estigui afectada o no per una
discapacitat.


Analitzar, deliberar i emetre
informes sobre la situació de les
persones amb discapacitat a Lleida,
creant, amb la visió i informació
dels i les membres, un
coneixement útil per la millora de la
qualitat de vida de les persones
amb discapacitat.

Representant del Comú de Lleida: Da.
Núria Trepat.

Consell de Benestar i acció social de la
ciutat de Lleida “Lleida Social”.
Segons els estatuts, algunes de les seves
funcions són:
•

Analitzar, deliberar i emetre
informes sobre la situació de l’acció
social a Lleida.

•

Realitzar un informe anual que
reculli les accions, orientacions i
propostes sorgides en el si del
consell.

6. Personal i
recursos
humans.
El tercer bloc del cartipàs estableix el
règim econòmic dels membres de la
corporació, dels grups polítics, dels
membres d’altres òrgans municipals i dels

•

Dur a terme el seguiment i
l’avaluació de l’actuació municipal i
la realitat de la ciutat en les
diferents dimensions que abasta
l’àmbit del consell, establint els
indicadors socials necessaris.

càrrecs directius i de suport als grups. El
cartipàs recull la congelació salarial dels
càrrecs electes i dels eventuals, que
finalment seran 24, 11 dels quals assignats
a tasques de govern i 13 als grups polítics.
En total, són 9 càrrecs eventuals menys

Representant del Comú de Lleida: Portaveu
del Grup Municipal, D. Sergi Talamonte.
Suplent:President del Grup Municipal, D.
Carlos González.

El Comú no té representant a:
El Consell Local de Consum.
Segons els estatuts, l'objectiu del consell
"és facilitar la participació permanent de
consumidors, usuaris, empresaris i
prestadors de serveis en totes aquelles
matèries que els hi siguin pròpies en
matèria de consum".

que a l'anterior legislatura.

7. Entitats
municipals
descentralitzades
(EMD).
Entitat municipal descentralitzada és el
nom que rep a Catalunya l'entitat local

7.1

EMD de Raïmat.

7.2

EMD de Sucs.

menor, consistent en un o més nuclis de
població sense ajuntament propi que es
regeixen conjuntament per una junta de
veïns, al capdavant de la qual hi ha un/a
president/a.
Aquests quasi-ajuntaments es regeixen per
la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d'abril),
desplegada pel Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució
i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i
de les mancomunitats de Catalunya.
Les EMD tenen competència sobre matèries
com la vigilància, l’enllumenat i neteja
públics, l’execució d’obres, l’ordenació del
trànsit, la conservació i administració
patrimonial, les activitats culturals i
esportives, entre altres.

El Comú no té representant.

8. El Consell
Comarcal.

Com a l'Ajuntament, al Consell Comarcal hi
ha comissions informatives, Junta de
Portaveus i Ple del Consell Comarcal.
Les comissions són:

Els consells comarcals a Catalunya són



Comissió informativa
d'Ensenyament.



Comissió informativa de
Benestar i Família.



Comissió informativa de Règim
Interior, Hisendes i Economia.



Comissió de Medi Ambient.

l'òrgan de govern i d'administració de la
comarca i van ser creats l'any 1987, amb la
Llei de Consells Comarcals, posteriorment
modificada l'any 2003[1] amb el Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s'aprovà el text refós de la Llei
d'organització comarcal de Catalunya.
Actualment, hi ha 42 consells comarcals a

Àrees i serveis:

Catalunya.

Cultura.

La seva organització, com en tots els ens

Ensenyament.

locals de Catalunya, es configura amb un

Informàtica.

òrgan col·legiat, el ple, i un òrgan
unipersonal, el President.
El ple del Consell escull el President, el qual
té les atribucions representatives inherents

Joventut.
SAT.
Serveis Socials.

al càrrec i les de supervisió de

Promoció Econòmica.

l'administració, dels serveis i del personal.

Serveis Tècnics.

La Presidenta del Consell Comarcal del

Turisme.

Segrià és Ima. Sra M.José Invernón Mòdol.
Consell Comarcal del Segrià

Representant del Comú de Lleida al
Consell Comarcal del Segria: S. Talamonte.

9.El Comú de Lleida.
El Comú de Lleida som un grup de
persones que hem impulsat una agrupació
d’electors present a la Paeria, amb la
voluntat de canviar la manera de fer
política a Lleida.
Som persones ben diverses, d’edats i
trajectòries professionals i personals ben
diferents, arrelades des de fa molts anys en
la lluita social o nouvinguts als compromís
social i polític, però que compartim unes
línies de programa, un codi ètic i un marc
organitzatiu.
L'origen i la voluntat del Comú de Lleida és
la de ser un marc de treball on confluir
persones i organitzacions i partits polítics
amb voluntat de construir una alternativa
política a la ciutat. L'intent de confluència
prèvia a les eleccions municipals del 2015
no va tenir èxit a la ciutat de Lleida.
Actualment a l'agrupació d'electors només
s'integra el Partit Pirates de Catalunya.

Els eixos bàsics que es defineixen en el
manifest fundacional del Comú de Lleida
són la transparència, la participació i el
bé comú de la ciutat.

L'Estructura interna del Comú de Lleida:
L'agrupació d'electors del Comú de Lleida
marca els seus objectius, pren les
decisions i línies polítiques en assemblea
oberta a tota la ciutadania de Lleida. La
organització i la presa de decisions a
l'assemblea i a la resta d'òrgans de
l'agrupació d'electors queden definides al
marc organitzatiu, destaquen la presa
de decisions per consens. La estructuració
del treball, les decisions executives i la
coordinació dels diferents àmbits de treball
es fa a la reunió d'enllaç. El treball i
debats dins de cada àmbit s'organitza en
comissions o grups de treball. Algunes
d'aquestes comissions o grups de treball
s'integren en el treball municipal del Comú
de Lleida tal i com es resol a l'explicació de
l'estructura de l'Ajuntament a l'apartat 5
del present document.
Al gràfic es resumeixen les comissions o
grups de treball permanents del Comú de
Lleida. Malgrat aquestes, també poden
sorgir comissions específiques per abordar
temes concrets en moments determinats.
+info a http://comudelleida.cat

Les assemblees de barri
Les assemblees de barri són un objectiu
organitzatiu recollit al marc organitzatiu
del Comú de Lleida i una de les propostes
recollides al document de treball de
modificació del reglament de participació
del Comú de Lleida.

Clica per veure la proposta de
Reglament de Participació Ciutadana
del Comú de Lleida.
Les assemblees de barri tenen un doble
objectiu d'esdevenir un espai de debat
ciutadà, embrió d'un futur govern
participatiu de la ciutat i de ser l'espai on
generar consciencia política i processos
d'apoderament ciutadà.
El Comú de Lleida està format per persones
inquietes que després de mantenir una
militància més o menys activa en
moviments socials o després de processos
de debat intern o col·lectiu han decidit fer
un pas endavant. El procés
d'apoderament polític suposa un alt
grau d'implicació que hem anat adquirint
mentre augmentava la nostra convicció de
que és necessari i possible arribar a les
institucions com a eina per modificar les
dinàmiques polítiques. Farts de demanar
canvis als polítics que ens governen des de
fa dècades, veiem en els processos de
participació i democràcia directa les
úniques sortides lògiques per produir
canvis en la realitat que ens envolta.
Més enllà de ser un grup de pressió,
l'objectiu és constituir una veritable
alternativa política. I aquest objectiu

requereix d'un gran nombre de persones
actives en el grup promotor.
Un cop sobrepassada la fase de debat i
d'implicació, la cristal·lització d'estructures
i grups de treball actius sovint corre el
perill d'estancar-se en la fase de militància
amb grups de treball més o menys reduïts
de gent fortament motivada, però que
dedica totes les seves energies a la
consecució dels objectius marcats. Poques
vegades els grups de treball tenen la
suficient capacitat per assolir tots els
objectius marcats i la càrrega de treball es
fa insostenible a llarg termini.
La fita d'apoderament polític que ens hem
marcat al Comú de Lleida sobrepassa de
llarg la capacitat de treball actual del grup
actiu.
La finestra d'oportunitat d'assolir el govern
de la ciutat suposa enfrontar-nos al repte
de tenir capacitat per poder-ho assumir.
Cal activar i enfortir els processos que
porten a la gent a implicar-se en un
objectiu comú d'apoderament ciutadà.

Els espais de debat polític
Les assemblees de barri es configuren
com a espais de debat tranquil, llocs de
presa de contacte de persones amb baixa
implicació en el projecte, on tenir debats
sobre les inquietuds, necessitats o
problemàtiques de cada barri.
L'objectiu es generar debats generals de
model de ciutat, mecanismes de
participació ciutadana o problemàtiques i
propostes del propis veïns al barri, però
sense necessitat de prendre decisions o
conclusions a curt termini.

Els espais de debat mai han de generarse aprofitant els espais d'altres col·lectius
o moviments ja existents. Aquests Han de
mantenir-se com a espais lliures i
aportar línies de debat, demandes o
conclusions al debat polític. Aquest
respecte a la independència dels
moviments socials es capdal per assegurar
la seva pervivència a llarg termini.

Esquema nivell implicació

