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                                             El Comú de Lleida

El Comú de Lleida som molts més que les persones que sortim a la foto i les portes estan sempre

obertes per a tothom. No importa d'on vinguis ni qui siguis, sol que comparteixis les ganes de

treballar pel mateix objectiu que nosaltres: Estimar Lleida.

Si vols saber més sobre el Comú de Lleida, visita'ns. 

https://comudelleida.cat/

Carrer Enric Pubill "Lo Parrano" 12

Plaça Paeria 4a planta.

Truca’ns: 973700924 o escriu-nos: info@comudelleida.cat

https://comudelleida.cat/


La memòria recull les activitats dutes a terme pel Comú de Lleida durant el mandat 2015-2019.

Com hem anat fent al llarg d’aquest, revisem la feina feta i  en donem compte periòdicament.

Alhora, aquesta tasca ens serveix per situar i avaluar el treball realitzat durant aquests quatre anys

de mandat.

El  document  contempla  una  part  de  programa,  que  resumeix  l'activitat  realitzada  en

aquest  mandat  i  el  compliment  amb  el  programa  de  2015.  També  es  parla  del

programa 2019, esmentant els objectius principals. 

S'inclou una part organitzativa, que explica l'organització i les dinàmiques de treball, 

participatives i obertes, on trobem tant les assemblees pròpies, com les que el Comú ha realitzat

als barris; les reunions d’enllaç -òrgan comunicatiu, de posada en comú i debat dels temes a

tractar- i finalment, els grups de treball del Comú de Lleida, encarregades de realitzar propostes

per a millorar la nostra ciutat, la situació de les persones i tenir cura del nostre entorn.

Se segueix, relacionant els cursos, tallers, jornades en què s'ha participat, col·laborat o els que

s'han impartit, alhora que també recollim les mobilitzacions a les quals hem donat suport.

Es  recull  l’activitat  municipal amb  les  reunions  mantingudes,  les  peticions  d’informació

demanades,  les  propostes  presentades  a  les  diferents  comissions  informatives,  especials  i

territorials, al  ple municipal i  al  Consell  Comarcal;  Finalment,  les assistències a consells, ens i

patronats.

Tanquem el document amb la memòria comunicativa.



Cal recordar que no consten les reunions informals municipals, les mantingudes entre els grups de 

les diferents comissions de treball del Comú, com tampoc l’activisme i la participació d’alguns 

membres del Comú de Lleida en altres espais en relació.



índex



1. EL PROGRAMA
______________________________________________________

1.1         2015-2019

Balanç dels primers 4 anys del comúdelleida a la 
Paeria.

Quatre anys de treball per al bé comú

Al  maig  del  2015,  l’agrupació  d’electors  del
Comúdelleida  entrava  a  la  paeria  amb  dos
regidors de 27. Erem el grup més petit, sense cap
estructura de partit al darrera tret del suport de
Pirates de Catalunya, i el més inexpert en política
institucional,  tot  i  que  comptava  amb  moltes
persones involucrades en l’activisme i la implicació
ciutadana  en  els  afers  públics.  L’objectiu  del
Comúdelleida era provocar un canvi en un
govern de la ciutat anquilosat després de 40
anys  de  PSC,  amb  una  oposició  que,  en  el
període  anterior,  amb  només  CiU  i  PP
acompanyant al PSC, havia estat inexistent. Hem
estat el grup més petit a la Paeria, però amb un
grup gran de gent al darrera que ens ha permès
fer molta feina i contribuir així a canviar algunes
coses. 
Ben aviat, tot i el pluralisme que va resultar de les
urnes,  vam veure  com els  “socialistes”, amb  la
majoria  absoluta  perduda,  triaven  com  a  socis
preferents a C’s i PP per a que res no canviés. A
canvi  d’una  mica  de  bilingüisme  i  quota  de
pantalla,  els  asseguraven  mantenir  la  seva
estructura de poder, clientelismes i privilegis i 

unes polítiques que han seguit oblidant molts dels
problemes de la gent de Lleida.

Per això, des del Comúdelleida en aquests quatre
anys  ens  hem  centrat  en  denunciar  les
polítiques  que  reforçaven  privilegis  i
desatenien necessitats, en posar llum  sobre
les polítiques a millorar, i en fer propostes
que mostressin alternatives viables.

Hem  treballat  molt  en  oferir  informació  a  la
ciutadania sobre les coses que no es fan bé, amb
especial atenció a com es gasten els nostres
impostos, que estan entre els més alts de tots
els  municipis  de  Catalunya.  Hem  presentat
informes sobre el malbaratament de recursos amb
despeses poc justificables que de mica en mica
buiden la pica. Malbaratament de recursos públics
amb ajuts a entitats privades que no han seguit
procediments  de  publicitat  i  concurrència  que
garantissin un millor preu i qualitat a l’ajuntament
i  la  igualtat  d’oportunitats  a  les  empreses.
Sobrecostos  i  deficiències  en els  serveis  públics
contractats  a empreses  externes,  on sempre és



l’ajuntament qui assumeix els riscos i els deutes i
l’empresa privada la  que es queda els beneficis
sense donar un bon servei públic. Com en el cas
dels  radars,  on  la  constructora  Arnó  no  ha
complert amb les inversions previstes. O en el cas
de  l’aigua,  amb  un  preu  que  no  ha  parat  de
créixer, un benefici  per a FCC, la del  Florentino
Pérez que tampoc no ha parat de créixer, mentre
manquen inversions importants en sanejament i
abastiment  de  tot  el  municipi  i  l’ajuntament
acumula 40 milions de deute.  O en el  cas  dels
autobusos,  on Moventis cobra per km fet sense
tenir en compte qualitat del servei donat en quant
a passatges, horaris i rutes. O en la neteja, on el
servei que ofereix la concessionària Ilnet, és a dir,
les constructores Romero Polo i Sacyr, deixa molt
que desitjar, tot i gaudir d’un contracte que està
entre els més cars de municipis de mida semblant
a Lleida.  Hem reclamat major control  de l’equip
de  govern  sobre  aquests  serveis  i  contractes,
trobant sempre la falta d’informació i la negativa o
la callada per resposta. 

Hem denunciat totes aquelles accions on hem vist
indicis de corrupció i tractes de favor, com en el
cas de prescripció de multes a càrrecs polítics i
judicials, de contractacions de personal irregulars,
o d’operacions especulatives lligades a paradisos
fiscals.  Cap cas ha arribat a judici  o sanció,  en
alguns  casos  perquè  la  justícia  no  ha  entrat  al
fons de la qüestió, ja que es tractava d’assumptes
amb causa oberta en altres instàncies judicials; en
altres no ens ha donat la raó, considerant que les
pràctiques que denunciàvem eren legals, tot i que
es reconeguessin algunes irregularitats. El nostre
criteri d’exigència en la gestió dels diners públics
no ha coincidit ni amb la de l’equip de govern ni
amb la de fiscalies i alguns jutges, però confiem
que la nostra acció hagi servit almenys com a toc
d’atenció per a que totes plegades vetllem més
per  l’honestedat  en l’administració  de la  Peria  i
dels diners públics. 

Considerem  que,  tot  i  que  l’ajuntament  ha
mantingut moltes d’aquestes pràctiques, la nostra

acció  de  control,  denúncia  i  informació  pública,
junt amb la d’altres grups de l’oposició, ha fet que
es  reduïssin  algunes  despeses  supèrflues  i  es
milloressin  alguns  procediments  administratius.
Denunciar que les coses no es fan bé, ajuda a
que es comencin a corregir.

Hem  acompanyat  sempre  la  crítica  amb
propostes, tot i que des de l’equip de govern no
se’ns  hagi  volgut  escoltar  o  no  s’hagi  volgut
reconèixer. Al contrari, des del PSC se’ns ha volgut
mostrar  com  un  grup  destructiu,  que  només
critica, tot i que en alguns casos el mateix PSC
hagi  fet  seves propostes que sortien del  nostre
grup, és clar, sense reconèixer-ne l’autoria. Com
en  el  cas  de  la  creació  d’un  banc  de  terres  a
l’horta, proposta del Comú, que l’equip de govern
va anunciar a la premsa fent-se-la seva, tot i que
en acabat no hagi fet els passos necessaris per a
que  funcioni.  O  com  la  proposta,  altre  cop
acompanyada de foto de l’alcalde,  aportació  del
Comú  que  segueix  esperant  desenvolupament.
Però en la majoria de casos, el PSC amb el suport
de C’s i  PP han tombat  totes  les  propostes del
Comú, encara que fossin propostes viables amb
alt contingut social i que el mateix PSC ha recolzat
en altres municipis. Com les propostes en matèria
d’habitatge públic (major aprofitament del dret de
tanteig i  retracte,  augment de quotes d’inversió
en  habitatge  públic  i  de  protecció  social)  o  de
lluita  contra el  canvi  climàtic  (bonificacions a la
rehabilitació  energètica,  proposta  de  millora  del
servei  d’autobús,  propostes  per  millorar  la
climatització d’edificis públics).

Al llarg d’aquest quatre anys, hem anat acumulant
propostes centrades en la gent, i en les que
hem  tingut  especial  cura  de  fer  plantejaments
realistes, tenint en compte els costos i l’impacte
d’allò  que  hem  proposat.  Hem  presentat  uns
pressupostos municipals alternatius amb els que
plantegem una  reforma en profunditat de la
fiscalitat municipal per fer-la més progressiva,
més justa, tot garantint els ingressos necessaris.
Lleida no té per què ser la ciutat catalana



amb un dels IBIs més alts per a la majoria de
la ciutadania, mentre és alhora una de les que té
impostos més baixos per a les grans empreses. Es
pot baixar l’IBI un 4% per al comú dels veïns i
veïnes, i compensar-ho aplicant un major marge
als  grans propietaris  corporatius que fan negoci
amb l’ús de l’espai públic, com fan la majoria de
grans  ciutats  de  Catalunya.  Es  pot  establir  un
sistema de tarifació social en les taxes que cobra
l’ajuntament,  per  abordar  els  problemes  de
desigualtat  en  les  rendes,  enlloc  d’anunciar
bonificacions que tenen un enfoc més caritatiu i
que  generalment  acaben  no  arribant  a  qui  les
necessita. Es poden reformar impostos municipals
per afavorir també la lluita contra el canvi climàtic
estimulant a l’hora la creació de treball, utilitzant
les bonificacions per reforma i estalvi energètic o
un impost sobre construccions que tingui criteris
ambientals.

Es  poden  reformar  els  impostos  municipals  per
millorar la vida de la gent, i es pot transformar
també la manera de gastar aquests diners.
Amb més austeritat en despeses protocol·làries i
que beneficien a uns pocs. Amb rigor en el control
de la gestió dels serveis públics, per exemple, a
través de la transformació d’un EMU ara ineficient
en una Empresa Municipals d’Urbanisme i Serveis
que  assumeixi  aquesta  gestió  amb  criteris
d’eficiència pública, tal i com hem proposat. Tal i
com  hem  platejat  als  nostres  pressupostos
alternatius,  es  pot  gastar  menys  en  obres
inncesesaries,  en  lloguers,  en  torronades,  en
contractes de gestió de serveis privatitzats....per
poder gastar més en les biblioteques, ludoteques i
espais públics per al jovent i  la infància,  en les
infraestructures necessàries per atendre el treball
temporal en època de collita. Es pot estalviar per
anar reduint el deute que el psc ha engreixat per
finançar la seva mala gestió i les seves polítiques
d’aparador, i  que deixarà  en  herència  al  proper
equip de govern. Es pot invertir més equipaments
per als barris amb més dèficits i per garantir la
qualitat dels serveis públics al territori de l’Horta.

Hem  fet  propostes  per  millorar  les
condicions de vida i salut a la ciutat. Hem fet
propostes per  reduir  l’ús i  la  velocitat  del  cotxe
privat  i  estimular  l’ús  del  transport  públic  i  no
contaminants,  amb  propostes  sobre  carrils  per
bicicletes  i  patinets,  o  l’adhesió  de  Lleida  a  la
Xarxa  de  Ciutats  que  Caminen.  Amb  els
treballadors del servei de busos vam presentar un
pla de reforma de les línies per millorar l’abast i
freqüència del transport públic sense encarir-ne el
cost.  Hem  presentat  propostes  per  a  un
urbanisme que posi les persones, i no a el negoci
d’uns pocs, al centre: amb més espais verds, un
creixement que doni cohesió social i territorial a la
ciutat, amb un model comercial de proximitat que
doni vida al a ciutat i els barris, i una horta lliure
d’especulació, pulmó verd, cultural i d’alimentació
km0 de Lleida.  

Amb només dos regidors, hem estat un dels grups
amb més aportacions als  pocs procediments  de
reforma que ha endegat l’equip de govern. Vam
ser  l’únic  grup  en  presentar  una  proposta  de
reglament de participació ciutadana. Una proposta
valenta,  que apostava per  una participació  amb
millors  procediments  d’informació  i  deliberació,
amb un major caràcter vinculant, fonamentada en
la  coresponsabilitat  ciutadania-institucions.  Vam
presentar propostes per a la guia de contractació
pública,  la  majoria  acceptades,  tot  i  que  no
implementades,  per  l’equip  de  govern.  Hem
treballat per a una contractació que d’una banda
garanteixi la igualtat d’oportunitats, també per a
les petites i  mitjanes empreses,  i  per  altra part
que  impulsi  la  necessària  transformació
econòmica i ecològica  a través de criteris  de
foment  de  l’economia  cooperativa,  social  i
solidària, de reducció de la petjada ecològica, de
lluita contra el frau fiscal i l’evasió d’impostos, de
garantia  de  condicions  laborals  justes.  Hem
impulsat una reforma de l’ordenança de paisatge
urbà  per  eliminar  de  la  ciutat  els  anuncis
relacionats amb la prostitució i la cossificació de
les dones.



Hem patejat la ciutat, ens hem trobat amb el
seu teixit associatiu i empresarial, amb els veïns
i  veïnes,  per  escoltar-los  i  per  oferir-los
informació sobre la política i la gestió municipal i
com els afecta.  Ens hem sumat a plataformes i
campanyes en defensa de la sobirania municipal i
contra  el  deute  il·legítim;  a  favor  del  dret  a
decidir-ho tot, com amb la nostra participació al
multireferèndum i a l’1-O; en contra dels tractats
que  limiten  la  política  en  favor  dels  interessos
empresarial,  com  la  campanya  contra  el  TTIP.
Hem aprés i hem crescut, ens hem il·lusionat i a
voltes  també  decebut  amb  les  resistències  a
acceptar  canvis  per  millorar  la  vida  la  gent
comú  davant  dels  interessos  creats  i  les
inèrcies  sovint  mediocres.  En  definitiva,
arribem a final del mandat amb satisfacció per la
feina  feta,  sumant més gent  i  organitzacions al
projecte  comú,  al  que  s’han  sumat  Podem  i
Catalunya  en  Comú.  I  seguim  amb  les  ganes
intactes  de  ser  més  i  més  fortes  per  poder
transformar la Paeria en favor d’una Lleida
per a la gent comú.

Laura Bergés, membre del Comú de Lleida.

Versió curta: Quatre anys de treball per al bé 
comú, 04/04/2019 El Segre.
https://www.segre.com/es/noticias/opinion/col_la
boracio/2019/04/04/quatre_anys_treball_per_be_
comu_72  559_1126.html

https://www.segre.com/es/noticias/opinion/col_laboracio/2019/04/04/quatre_anys_treball_per_be_comu_72559_1126.html
https://www.segre.com/es/noticias/opinion/col_laboracio/2019/04/04/quatre_anys_treball_per_be_comu_72559_1126.html
https://www.segre.com/es/noticias/opinion/col_laboracio/2019/04/04/quatre_anys_treball_per_be_comu_72559_1126.html
https://www.segre.com/es/noticias/opinion/col_laboracio/2019/04/04/quatre_anys_treball_per_be_comu_72559_1126.html


1.2         2019-2023

La  Lleida  que  volem,  un  projecte
compartit

El 2015 ens vam atrevir a somiar. Vam voler entrar
a les institucions, on no esperaven ni volien a gent
corrent.  Persones  de  Lleida  vam  perseguir  el
somni de guanyar la Paeria per a la gent. Perquè
sabíem  que  si  no  fèiem  política,  uns  altres  la
seguirien  fent  per  nosaltres,  i  la  farien,  com
sempre,  d’esquena  a  la  realitat  del  carrer.  No
teníem el recolzament dels grans grups mediàtics,
ni recursos econòmics, però el Comú de Lleida va
néixer amb la il·lusió i la força de la gent i amb un
grandíssim capital humà. I ho vam aconseguir.

Persones que no proveníem de cap elit, gent del
carrer, vam entrar a la Paeria. Vam obrir calaixos,
vam aixecar  catifes  i  vam començar  a  treballar.
Hem  comprovat  amb  estupefacció  que  les
pràctiques il·lícites i caciquils de quaranta anys de
PSC  són  molt  pitjors  del  que  pensàvem.  Hem
complert  dues  responsabilitats  que ens  semblen
òbvies:  d’una  banda  hem  denunciat  pràctiques
corruptes  amb  contundència  plantant  cara  a
l’abús.  El  fet  de  ser  municipalistes  -no  rebem
ordres de cap despatx de Barcelona ni Madrid- i el
fet de no rebre subvencions ni diners de la banca,
ens  fa  radicalment  eficaços  i  lliures  en  la
investigació  i  la  denúncia.  L’altra  responsabilitat
ineludible és la de fer propostes concretes, política
concreta  més  enllà  dels  discursos  buits  de
contingut  als  que  ens  tenen  acostumats  els
polítics de tota la vida.

Les nostres propostes es basen en la realitat. Per
primera vegada a tota la història de la democràcia
a Lleida, hem presentat esmenes a la totalitat dels
pressupostos  i  hem  demostrat  que,  quan
governem, estalviarem diners a la vegada que 

ampliem  la  inversió  social  i  l’impuls  econòmic.
Hem  demostrat  que  es  pot  reduir  l’IBI
desproporcionat  que  estem  pagant  i  a  més,
millorar  la  recaptació  municipal.  Sabem  que  la
contractació municipal és una eina molt poderosa
per  activar  el  teixit  econòmic  de  la  ciutat  i  la
volem fer sense amiguismes, on tothom tingui les 
mateixes  oportunitats.  Ara  sabem  que  per
aconseguir una Lleida ben il·luminada, neta i amb
serveis  de  qualitat  a  preu  just,  només  cal  que
l’Ajuntament  controli  seriosament  la  gestió  dels
serveis públics.

Aquests  quatre  anys  hem treballat  i  hem après
molt.  Tinc  clars  els  eixos  estratègics  que  cal
potenciar per impulsar Lleida: l’activitat industrial,
l’econòmica, l’agrària, la comercial,la logística, i el
dret a l’habitatge, a un espai públic amable, i a
unavida digna. Per primer cop a Lleida, es planteja
un projecte global fet des de Lleida i al servei de
la gent de Lleida. 
Més que mai, des del Comú ens reafirmem en la
necessitat  de  fer  política  municipalista  des  del
feminisme,  l’ecologia,  la  defensa  dels  drets,
l’equilibri  i  la  justícia  social.  És  perfectament
possible i és absolutament necessari.

Aquell  grup  de  persones  que  vam  començar  a
caminar plegades el 2015 s’ha fet gran. La nostra
riquesa humana és imparable. Estic feliç i orgullós
de pertànyer al Comú, perquè el que representa el
Comúdelleida és gran i  és  esperançador, perquè
ha integrat organitzacions i gent comuna amb una
suma  molt  potent,  compromesa  i  generosa.  I
també estic orgullós i feliç perquè presentem un
projecte real per a impulsar  la  Lleida  on he
nascut,  la  Lleida  que  m’ha  vist  créixer  i  que
m’estimo.

Sergi Talamonte,
regidor del Comú de Lleida.



2. ORGANITZACIÓ
______________________________________________________

2.1.        Marc Organitzatiu

El Marc Organitzatiu és el reglament del Comú de Lleida i a partir d'aquest i d'altres documents
com el Codi Ètic, s'elaboren els acords, s'aproven les propostes i s'exposen i regulen les linies del
que ve a ser el Comú de Lleida, un model assembleari, de democràcia participativa i basat en la
transparència. Malgrat el marc explica ampliament els continguts que formen part també de la
memòria, en fem un breu repàs d'allò que és important per comprendre i relacionar les trobades
esdeveningudes.

2. 2.    Assemblees

Les  assemblees generals es realitzen  amb l’objectiu  de prendre decisions sobre assumptes
comuns, donar compte, informar de properes actuacions, entre altres.

L'assemblea és el cos deliberant del Comú de Lleida i el màxim òrgan polític, d’aprovació de línies
de treball i de ratificació de la feina feta. Hi ha moltes formes d’integrar-se,  individualment o com
a entitats, associacions, plataformes, partits, assemblees sectorials, assemblees veïnals o de barri.

L’ Assemblea pren les seves decisions per consens d’acord amb el Codi Ètic i el Marc Organitzatiu
del Comú de Lleida. 

Assemblees del Comú de Lleida:

Actes publicades a http://comudelleida.cat/assemblees/

2015-2016-2017 2018-2019

10 de juny de 2015 14 de gener de 2018

6 de juliol de 2015 28 de gener de 2018

6 de setembre de 2015 6 de maig de 2018

30 d’octubre de 2015 Extraordinària 23 d'agost de 2018

22 de novembre de 2015 23 de setembre de 2018

31 de gener de 2016 25 de novembre de 2018

12 i 13 de març de 2016 27 de gener 2019

19 de maig de 2016 Extraordinària 3 de març de 2019

4 de setembre de 2016 31 de març de 2019

18 de setembre de 2016 Propera: 12 d'abril de 2019

4 de febrer de 2017

http://comudelleida.cat/assemblees/
https://comudelleida.cat/wp-content/uploads/MARC_ORGANITZATIU_DEL_COM%C3%9A_DE_LLEIDA_2017-sense-annexos.pdf
https://comudelleida.cat/wp-content/uploads/Annex-2-Codi-%C3%88tic-2017.pdf


10 de juny de 2017

11 d’octubre de 2017

21 d’octubre de 2017

19 de novembre de 2017

Les reunions del Comú de Lleida es realitzen a la pròpia seu  des del mes de setembre de 2017, el
Comú de Lleida disposa de local propi per trobar-se i treballar. 

També tenen el caràcter d'assemblea, les reunions amb els veïns i veïnes amb l’objectiu de tractar
temes concrets que els poden afectar directament o que poden ser motiu de preocupació més
enllà. En aquest cas les anomenem  assemblees de barri. S’han realitzat reunions a tots els
barris per parlar sobre el model de ciutat que la ciutadania vol per Lleida i també per donar a
conèixer la  participació ciutadana. L’altre tema escollit per a ser tractat als barris per la seva
importància cabdal és el de la  pobresa energètica, del qual s’ha començat a treballar a tres
barris i la previsió és continuar en el 2018 per completar les visites a tota la ciutat.

Documentació relativa als continguts de l’assemblea (1): 

 Model de ciutat i Torre Salses. 
 Proposta de Reglament de Participació Ciutadana -Comú de Lleida   

Documentació relativa als continguts de l’assemblea (2): 

 Pobresa Energètica.  
 Habitatge.



(1) POUM + MODEL COMERCIAL

16 de març de 
2016

Centre Cívic Democràcia,  Lleida.

6 d’abril de 2016 Centre Cívic Ereta, Plaça Ereta 1,  Lleida.

20 d’abril de 2016 Centre Cívic de Cappont, c. Alfons II, 14  Lleida.

5 de maig de 2016 Centre Cívic Pardinyes, 
c. St Pere Claver, 5  Lleida.

19 de maig de 2016 Centre Cívic Mariola (taller 3), c. Artur Mor I  
Lleida.

24 de maig de 2016 Centre Cívic Mariola (taller 3), c. Artur Mor I  
Lleida.

1 de juny de 2016 Centre Cívic del Secà de St. Pere,  Lleida.

8 de juny de 2016 Seu de Gardeny: Aula 12, INS Castell dels 
Templers,  Lleida.

(2) HABITATGE + POBRESA ENERGÈTICA 

20 d’octubre de 2016 Centre Cívic de Balàfia,  Lleida.

16 de novembre de 2016 Centre Cívic Magraners,  Lleida.

28 de novembre de 2016 Clot de les Granotes, Lleida.

20 de gener de 2017 Clot de les Granotes, Lleida.

24 de gener de 2017 Centre Cívic de la Bordeta, Lleida.

7 de febrer de 2017 Centre cívic de Llívia.

14 de febrer de 2017 Centre Històric de Lleida.

3 de març de2017 Clot de les Granotes, Lleida.

14 de març de 2017 Centre Instituts-Escorxador.

27 de març de 2017 Zona camí de la Mariola

4 d’abril de 2017 Centre Cívic de Pardinyes

18 d’abril de 2017 Centre Cívic de la Mariola

2 de maig de 2017 Centre cívic de la Bordeta,  Lleida.

9 de maig de 2017 Centre cívic del Secà de St. Pere, Lleida.

7 de juny de 2017 Centre Cívic de Balàfia,  Lleida.

12 de juliol de 2017 Sucs, Lleida.

19 de juliol de 2017 Raimat, Lleida.

19 de juliol de 2017 Sucs, Lleida. Extraordinària.

27 de setembre de 2017 Sucs, Lleida. 



16 d’octubre al de 2017
6 de novembre

Difusió del Plenari 

(3) POUM

20 de març de 2018 POUM a Sucs

23 de març de 2018 POUM al Clot

26 de març de 2018 POUM a Llívia

9 de maig de 2018 POUM TOTS ELS COL·LECTIUS INTERESSATS

16 de maig de 2018 POUM a la Bordeta (reunió sol·licitada per l’AAVV amb totes les 
formacions)

21 de maig 2018 POUM Horta

30 de maig 2018 POUM

4 de juliol 2018 POUM

9 de juliol 2018 POUM Organitzada per Agrotècnica del Segrià

Sobre  el  POUM,  les  reunions  amb  tècnics  urbanistes,  arquitectes  i  advocats/es  han  estat
nombroses. Enumerades a l’apartat «Reunions» a la present memòria.

Cal  destacar  que  de  totes  les  reunions  mantingudes  es  va  poder  realitzar  un  document  de
propostes POUM per a ser presentat i defensat en el Ple Extraordinari Municipal de POUM de l’abril
de 2018 i van ser 14 al·legacions les presentades a l'ajuntament.

Actualment s'estan realitzant diverses trobades als barris per explicar les afectacions concretes que
l'aprovació del nou POUM poden esdevenir. 

El calendari de les trobades realitzades i programades és el següent:

27 de novembre de 2018 POUM a l'Horta

4 de desembre de 2018 POUM al Secà

5 de desembre de 2018 POUM a Balàfia

18 desembre de 2018 POUM a l'Escorxador

19 desembre 2018 POUM a Mariola

15 de gener 2019 POUM a Democràcia/Noguerola

16 de gener 2019 POUM a Pardinyes

29 de gener 2019 POUM a Cappont

30 de gener 2019 POUM a la Bordeta

21 de febrer 2019 POUM a Sucs

26 de febrer 2019 POUM al Clot

27 de febrer 2019 POUM al Casc Antic

https://comudelleida.cat/el-comudelleida-presenta-14-allegacions-al-poum/
file:///home/comu/ownCloud/COMU-2015-19/6%20GM/1%20AJUNTAMENT/8%20EXPEDIENTS%20DE%20TREBALL/URBANISME%20I%20POUM/POUM/doc%20poum%202018%20registrat.pdf
file:///home/comu/ownCloud/COMU-2015-19/6%20GM/1%20AJUNTAMENT/8%20EXPEDIENTS%20DE%20TREBALL/URBANISME%20I%20POUM/POUM/doc%20poum%202018%20registrat.pdf


Trobades amb els barris, associacions, plataformes i moviments per tal de donar a conèixer el
nostre  Programa  municipal  pel  2019 i  afegir  les  valoracions,  suggeriments  i  aportacions
recollides. L'ordre de les trobades no respón a cap prioritat, sí a l'agenda de cada espai visitat i cal
recordar que les trobades que poden aparèixer aqui programades, perquè són passades la data de
cloenda de la memòria en el 3 de maig,  poden restar modificades.  D'altra banda, tampoc es
recullen les que no tenim confirmades.

AAVV  Clot dijous 11 d'abril 

AAVV  Templers divendres 12 d'abril 

AAVV  Ciutat jardí dilluns 15 d'abril

AAVV  Pardinyes dix 24 d'abril

AAVV  Mariola dijous 25 d'abril 

AAVV Joc de la Bola divendres 3 de maig

AAVV Bordeta dilluns 6 de maig 



Les assemblees de ple conformen el darrer bloc d'assemblees, després de les generals i les de
barri, on es dona compte, es sotmet a debat, argumentaris a exposar i s'arriba a posicions de vot
sobre els  plens municipals.  Es celebren la  setmana del  ple,  en dimecres  tarda,  un cop es té
possessió de l'ordre del dia de cada ple.

2.3.        Enllaç

Enllaç és el nom utilitzat per designar l'òrgan de coordinació del Comú de Lleida. Són reunions
obertes, de posada en comú del treball realitzat per les comissions o grups de treball (2.5), pel
grup municipal, l'actualitat, etc. És un espai comú de reflexió i debat de les diferents propostes a
fer a la Paeria i d'anàlisi de les que aquesta fa. Se celebren el primer dijous de cada mes.
A partir del dia 18 d'octubre de 2018, les reunions d'Enllaç també se celebren el tercer dijous de
cada mes, seguint el mandat del nou marc organitzatiu.

2.4.        Plenari

Espai de debat que sorgeix quan és necessari, no té una temporalitat definida. Es convoca quan hi
ha un tema que mereix d'especial debat, bé per la seva magnitud, singularitat, delicadesa, etc.

Més info sobre l'estructura i organització del comúdelleida aquí:
https://comudelleida.cat/som/organigrama/organitzacio/



Relació d'Enllaç, Assemblea de Ple i Plenaris celebrats:

2015 2016 2017 2018 2019

18 de juny 7 de gener 12 de gener 11 de gener 8 de gener

25 de juny 27 de gener  19 de gener 24 de gener 17 de gener

4 de juliol 11 de febrer 25 de gener 1 de febrer 23 de gener

23 de juliol 24 de febrer 8 de febrer 15 de febrer 31 de gener

6 d’agost 10 de març 15 de febrer 21 de febrer 14 de febrer

13 d’agost 14 d’abril 22 de febrer 1 de març 19 de febrer

10 de setembre 27 d’abril 2 de març 15 de març 28 de febrer

27 de setembre 25 de maig 23 de març 21 de març 14 de març

8 d’octubre 2 de juny 29 de març 5 d’abril 27 de març

22 d’octubre 29 de juny 6 d’abril 23-25 d'abril 10 d'abril

10 de desembre 27 de juliol 26 d’abril 3 de maig 29 d'abril

22 de set. 4 de maig 23 de maig

5 d’octubre  31 de maig 31 de maig

13 d’octubre 1 de juny 20 de juny

26 d’octubre 15 de juny 27 de juny

10 de novembre 2 de novembre 12 de juliol

29 de novembre 9 de novembre 25 de juliol

15 de desembre 20 de novembre 14 d'agost

21 de desembre 22 de novembre 6 de setembre

30 de novembre 3 d'octubre

20 de desembre 10 d'octubre

18 d'octubre

24 d'octubre

8 de novembre

15 de novembre

19 de novembre

21 de novembre

28 de novembre

13 de desembre

20 de desembre



2.5.        Grups de treball

Els grups de treball tenen un o una representant que de manera rotativa, assoleix aquest càrrec,
participant de l'Enllaç de principi de mes, per tal de coordinar el treball de la comissió. 

Aquests  grups de treball  duen a  terme el  desenvolupament  de les  propostes  de programa o
aquelles que sorgeixen per una urgència o necessitat detectada. Es treballa de manera online i
presencial. Com a canal de comunicació predominant s'utilitza el Telegram, un canal de missatgeria
telefònica on la comunicació interna del Comú de Lleida es vehicula diàriament.

Els grups es divideixen en àrees temàtiques més genèriques (Drets, Economia, Urbanisme, 
Educació...); d'altres més específiques o que tracten un sol col·lectiu (Aigua, Animalista...); i altres 
que anomenem "esporàdiques" ja que sorgeixen per una necessitat i es tanquen un cop la 
proposta o l'acció s'ha duit a terme, com és el cas del grup de Sant Jordi o el de Logística, per 
exemple.

Més informació a l'apartat Participa del nostre web:

https://comudelleida.cat/actua/participa/

https://comudelleida.cat/actua/participa/


3. ACCIONS

3.1.        Participació

Esdeveniment Tema Data

Taula Rodona Sobre model de ciutat, energia i habitatge 12 abr. 2015

Taula Rodona Propostes Mediambientals a Lleida 16 d’abril de 2015

Taller Cartografia de dades 1 d’agost de 2015

Trobada Trobada emocional CdLL 2 de set. de 2015

Taula Taula de Participació 5 de set 2015

Xerrada Marea Groga 7 de set. de 2015

Jornada II Jornada per a Nous Regidors 12 de set. 2015

Xerrada TTIP 17 de set. 2015

Jornada 1a Sessió de Participació Revisió Pla de Mobilitat Urbana/ 21 de set.2016

Conferència Els papers dels electes locals en la lluita contra corrupció. 3 de març 2016

Taula rodona "Valoració i futur dels plans d'igualtat" del 8 de març. 3 de març 2016

Taller Municipal Contra la pobresa energètica 8 de març 2016

Taller Municipal Participació sobre l'Ordenança del Paisatge de Lleida 8 de març 2016

Taller Municipal Participació sobre l'Ordenança del Paisatge de Lleida 15 de març 2016

Taller  Municipal Participació sobre l'Ordenança del Paisatge de Lleida 29 de març 2016

Jornada Dones i emprenedoria 30 de març 2016

Conferència Present i Futur de la Cultura a Lleida 27 d’abril de 2016

Plenari III Plenari Gestió Integral per a l'atenció temporeres 27 d’abril de 2016

Debat i xerrada Panís per consum humà 4 de maig 2016

Xerrada Consells municipals LGTBI i la Llei 11/2014 per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres (...)

13 de maig de 
2016

Presentació POUM Horta de Lleida 17 de maig  2016



Esdeveniment Tema Data

Taula rodona «Hem d'aturar els nous valors de la revisió cadastral a les 
edificacions agràries» FAV

19 de maig de 
2016

Presentació Associació Slow Shop, Lleida 26 de maig de 
2016

Xerrada-
Presentació

Projecte de Lo Fato (associació de consum de productes 
ecològics)

27 de maig de 
2016

Jornades El comerç a Lleida. Una mirada al futur 6 de juny de 2016

Reunió Plataforma No en el nostre nom 8 de juny de 2016

Taller Pobresa Energètica 10 de juny de 
2016

Adhesió Manifest en defensa de la unitat de les col·leccions del 
MNAC i Museu de Lleida. Plataforma d'Entitats Culturals.

15 de juny de 
2016

Taula Rodona i 
Debat 

"Quin paper cal que juguem la ciutadania en l'acollida de 
persones refugiades?"

20 de juny de 
2016

Inauguració Bosc urbà/Municipal 28 de juny de 
2016

Taller 3a Sessió de Revisió Reglament de Participació 5 de juliol de 2016

Xerrada Conclusions del procés de redacció de l’Ordenança del 
Paisatge de Lleida/ Municipal

13 de juliol de 
2016

Festareivindicació Els Museus No Es Toquen 14 de juliol  2016

Xerrada Sessió monogràfica serveis d’atenció a la infància del barri
(ciberaula, centre obert, servei maternoinfantil...) 

15 de juliol de 
2016

Taller Pobresa Energètica 27 de juliol 2016

Assemblea Plataforma STOP CETA Ponent i Pirineus 1 de sete.2016

Assemblea Plataforma STOP CETA Ponent i Pirineus 14 de set. 2016

Col·laboració Participació en el vídeo d’AFANOC 22 de set. 2016

CicleConferències 1a sessió sobre el nou reglament general protecció dades. 22 de set. 2016



Esdeveniment Tema Data

UdL Lliurament càtedra d’Innovació social 27 de setembre 
de 2016

Jornada Mobilitat Elèctrica per al Transport 27 de setembre 
2016

Corporació 
municipal

Sopar de germanor 28 de setembre 
de 2016

Inauguració Dia de la Ciutat a la 62a Fira Agrària de Sant Miquel i del 
31è Salo Eurofruit

29 de setembre

Jornada III Trobada Estatal de Municipis Economia Bé Comú 30 de setembre al
3 d’octubre 2016

Festival solidari “Posa’t al Meu Lloc” AFANOC LLEIDA 7 d’octubre 2016

Jornada Agricultura Urbana 7 d’octubre 2016

Manifestació STOP-CETA 14 d’octubre de 
2016

Assemblea Plataforma per a la Dignificació del Pla de l'Aigua de Lleida 17 d’octubre de 
2016

Taller Pobresa Energètica 20 d’octubre de 
2016

Xerrada Sobre la Reforma Horària 21 d’octubre de 
2016

Xerrada Sobre els estudis d’equipaments a la ciutat de Lleida, pla 
estratègic comerç i Hosteleria. Cambra de Comerç

24 d’octubre de 
2016

Taula Taula de Promoció de la Ciutat de Lleida 3 de novembre de
2016

Congrés Participació en el 1r congrés de Pobresa Energètica de 
Catalunya

3 i 4 de Novembre
de 2016

Jornades Pressupostos 9 de nov 2016

Acte Institucional UGT 16 de nov  2016

Ponència Interioritats de l’Ajuntament de Lleida 17 de novembre 
de 2016

Jornades Sobre pobresa energètica, UdL 23 de novembre  
2016

Diferents actes  Actes pel 25 de novembre, contra el tancament dels VIDO
(taula-paradeta, performance i manifest)

25 de novembre 
de 2016

Jornades La remunicipalització, reptes i oportunitats 1 de desembre de
2016

Taller Segon taller participatiu de revisió del Pla de Mobilitat 14 de desembre 



Esdeveniment Tema Data

Municipal de 2016

Jornada-Debat Gestió dels Serveis Públics, Barcelona 15 de desembre 
de 2016

Xerrada
Municipal

Pel civisme, convivència i reflexió mediambiental i 
reciclatge

8 de gener de 
2017

Lliurament
Municipal

Premis de l'Horta de Lleida 13 de gener de 
2017

Xerrada
Municipal

Cens d’ocells hivernant al Parc de la Mitjana 14 de gener de 
2017

Xerrada Seguretat a l’Horta 16 de gener de 
2017

Presentació 
Municipal

Del Catàleg de les construccions situades en sòl no 
urbanitzable del municipi de Lleida

18 de gener de 
2017

Presentació 
Municipal

Projecte Vial Víctor Torres 9 de febrer de 
2017

Conferència «La situació dels drets a Catalunya» presentada per la 
periodista Ares Escribà i amb la intervenció de Rafael Ribó,

15 de febrer de 
2017



Esdeveniment Tema Data

Xerrada-col·loqui Sor Lucía Caram Febrer 2017

Convocatòria Lleida lliure de franquisme 16 de febrer de 
2017

Presentació
Municipal

Projecte Growing together 21 de febrer 17

Jornades Innovació social 22 i 23 de febrer 
de 2017

Inauguració Centre d’Art la Panera de Lleida 1 de març de 
2017

Inauguració Animac 2-5 de març 2017

Jornada Dones i emprenedoria 9 de març de 
2017

Visita 
Instal·lacions

ECODESCOBERTA i reciclatge 12 de març de 
2017

Projecció-Acció Dia Internacional de la Dona: Acció proposta del Comú, 
Projecció film «Al sostre del món».

12 de març de 
2017

Xerrada Drets laborals de les dones 16 de març de 
2017

Taula Participació
Municipal

Usos del xalet dels Camps Elisis 23 de març de 17

Congrés CCOO Lleida 24 de març de 
2017



Esdeveniment Tema Data

Congrés CCOO Lleida 24 de març de 
2017

Mostra 23a Mostra de Cinema Llatinoamericà 30 de març de 
2017

Jornada Recuperació del Molí de Cervià 1 d’abril de 2017

Acte Lleida canta a l’Horta 2 d’abril de 2017

Tercer Taller 
participatiu
Municipal

Revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Lleida 4 d’abril de 2017

Taller municipal Pobresa i gent gran 6 d’abril de 2017

Procés 
Participatiu 
Municipal

Consells territorials 01, 02 i 08 6 d’abril de 2017

Procés 
Participatiu 
Municipal

Consells territorials 13 12 d’abril de 2017

Taller municipal Pobresa i col·lectius específics 19 d’abril de 2017

Procés 
Participatiu 
Municipal

Consells territorials 03, 04 i 05 20 d’abril de 2017

Taula Rodona Sobre el Medi Ambient a la ciutat de Lleida 27 d’abril de 2017

Xerrada La temporada de fruita a Lleida: el mercat laboral 28 d’abril de 2017



Jornada JornadaRelació entre empresa i universitat 3 de maig 2017

Xerrada El futur de la UE. 60 anys des de Roma. 8 de maig 2017

Taller municipal Grup temporal sobre Pobresa, Infància, Adolescència i 
Famílies.

16 de maig 2017

Presentació Crida-Presentació servei públic i negoci privat? 18 de maig 2017

Acte Acte pel Centenari del Museu d’Art Jaume Morera 18 de maig 2017

Acte Acte oficial Moros i Cristians. 20 de maig 2017

Jornada La gestió dels serveis públics locals, entre externalització i 
interiorització

19 de maig 2017

Jornada Pla d’usos de l’Horta 20 de maig 2017

Acte Honoris Causa de Joan Manuel Serrat i Teresa 24 de maig 2017

Assemblea Parc de les Arts 29 de maig 2017

Seminari Gestió integral per a l’atenció a les persones temporeres 
de Lleida

31 de maig 2017

Visita guiada "Viver d'Agricultors de Rufea" - Suport a nous projectes de
producció ecològica a l'Horta de Lleida

6 de juny 2017

Debat Sixena, Les dues cares a debat. Plataforma d’Entitats 
Culturals

8 de juny 2017

Trobada-dinar
Dinar de l’Aplec de les Dones 

8 de juny 2017

Taller municipal Projecte espai activitats per a infants/adolescents amb 
discapacitats. 1a Sessió.

12 de juny 2017

Presentació De l'ampliació de recorregut de la Línia L5 d’autobusos de 
Lleida al barri de Cappont

14 de juny 2017

Xerrada El cohabitatge sènior/intergeneracional i el MCU 17 de juny 2017

Inauguració Inauguració del Museu del Clima 21 de juny 2017

Jornades Protecció de Dades 6 de juliol 2017

Recepció Nova junta directiva de la Coordinadora de Gent Gran i 
Voluntariat Sènior de Lleida i Comarques.

11 de juliol 2017

Jornada Jornada del treball per projectes a la gestió del talent. 5 de setembre de 
2017

Presentació Guia de gent gran 2017/2018 6 de setembre 
2017

Acte Diada de Catalunya, ofrena floral 11 de setembre 
2017

Acte UdL Inauguració del curs acadèmic 2017/2018 13 de setembre 
2017



Jornada JornadaRelació entre empresa i universitat 3 de maig 2017

Celebració Dia de la Comarca del Segrià 30 de set 17

Recepció Dia de l'Horta.  63a Fira Agrària de Sant Miquel i del 32è 
Salo Eurofruit

30  de  setembre
2017

Congrés Municilap 7 de setembre 
2017

Celebració Dia mundial dels ocells als Aiguamolls de Rufea 8 d’octubre 2017

Reunió 
participativa

Per a l'elaboració del nou Reglament de Participació 
Ciutadana.

16 d’octubre 2017

Curs Sistemes i classificació d’arxiu 16 d’octubre al 24
de novembre de 
2017

Recepció Federació d’Associacions de Veïns (FAVLL) i Associacions 
de Veïns de Lleida

18 d’octubre 2017

Jornades Dones emprenedores, Girona. 19-20 d’octubre 
2017

Presentació Central de Contratació de la FEMP 24 d’octubre 2017

Xerrada WatchGuard: protección global frente a las amenazas 25 d’octubre 2017

Xerrada Urbiotica: solucions "Smart Cities" per la gestión de
 l’ estacionament i la contaminació

25 d’octubre 2017

Jornades Responsabilitat Social en les empreses i en la contractació 
pública

26 d’octubre 2017

Presentació Solucions de telegestió i estalvi energètic 26 d’octubre 2017

Xerrada Taula per la Pobresa energètica i drets 7 de novembre 
2017

Taller Reglament de Participació Ciutadana zona Secà de Sant 
Pere

16 de novembre 
2017

Taula Taula pel dia Nacional sense alcohol 15 de novembre 
2017

Jornada IV Memorial Hortensia Alonso contra la violència de 
gènere

29 de nov. 2017

Fòrum De l’aigua (municipal) 30 de nov. 2017

Jornada Dia Internacional de Persones amb discapacitat 1 de desembre 
2017

Presentació 
municipal

Monogràfic: Temporers 13 de desembre 
2017

Xerrada Seguretat al Camí de la Mariola 19 de desembre 
2017



Jornada JornadaRelació entre empresa i universitat 3 de maig 2017

Reunió Plataforma Lleida social 18 de desembre 
2017

Presentació Banc de Terres, Reus 11 de gener 2018

Acte Tres Tombs de St. Antoni Abad 16-20 de gener 
2018

Acte IX edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida 1 de febrer 2018

Taula Rodona Alcaldes i alcaldesses: Construir la ciutat (...) 2 de febrer 2018

Recepció Sra. Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid 2 de febrer 2018

Presentació POUM 6 de febrer 2018

Presentació POUM HORTA 7 de febrer 2018

Presentació Catàleg de monuments, edificis, paisatges i béns culturals 
a protegir.

14 de febrer 2018

Acte “Ajuntaments del Canvi + Procés Constituent”, el col·lectiu
Comú de Girona es presenta a la ciutat.

15 de febrer 2018

Concentració Lleida Lliure de Franquisme 15 de febrer 2018

Presentació Associació de Veïns/es del Clot 17 de febrer 2018

Acte Lliurament reconeixements Empresa Solidària 20 de febrer 2018

Presentació Animac , 22 edició 22 de febrer 2018

Dinar Comissió Territorial de l’Horta 2 de març 2018

Taula Rodona Sobre el POUM a l'Ateneu Popular de Ponent 14 de març 2018

Presentació Síndic de Greuges 20 de març 2018

Cicle taula rodona Museu de Lleida 28 de març 2018

Xerrada Fruita a Lleida. Persones temporeres, Lleida 6 d’abril 2018

Lliurament Premis Lleidatans 6 d’abril 2018

4a Jornada El preu de la Fruita. Persones temporeres, Lleida 10 d’abril 2018

Taula Promoció de la ciutat 10 d’abril 2018

Presentació Esborrany Reglament de Participació Ciutadana 18 d’abril 2018

Sopar Granja Pifarré historia horta. Comissió horta FAV 20 d’abril 2018

Jornada Nous models de gestió de residus a les comarques de 
Lleida

27 d’abril 2018

Simposi Llibertat Premsa,  UdL 3 de maig 2018

Recepció Recepció a la Paeria del ICG Lleida Llista amb motiu de la 
seva proclamació com a campió de la Copa CERS 

3 de maig 2018



Jornada JornadaRelació entre empresa i universitat 3 de maig 2017

Investidura Investidura com a doctora Honoris Causa de la senyora 
Shirin Ebadi -Nobel de la Pau

8 de maig 2018

Taula Segona convocatòria del Fòrum de l’Aigua de Lleida 9 de maig  2018

Protocol Actes de les Festes de Maig, Sant Anastasi 9-13 de maig

Taula Rodona  “No és no: és adequada la resposta jurídica a les 
agressions sexuals?”

21 de maig

Commemoració Dia Memorial de la Sida 23 de maig 2018

Jornada Jornada municipalista a Villafranca del Penedés 2 de juny 2018

Premis Lliurament de premis del Concurs Redacció "Puja a 
l'autobús"

11 de juny 2018

Debat La llibertat d'expressió, Diputació de Lleida

Audiència Pública amb Infants 21 de juny 2018

Xerrada Unió de Pagesos 2 de juliol 2018

Presentació 
Pública 

Taula de promoció de la ciutat de Lleida 18 de juliol 2018

Taula municipal Consell Discapacitats 18 de juliol 2018

Taula municipal Consell Discapacitats 19 de juliol 2018

Presentació 
Pública 

Pla estratègic de cultura 19 de juliol 2018

Ofrena Diada de Catalunya 11 de set2018

Memorial Víctor Montañés 14 de setembre 

Presentació NOVES OPORTUNITATS LLEIDA, Ilersis. Cicles Formatius. 20 de setembre

Inauguració Descobriment Placa en record de les víctimes gitanes 1749 24 de setembre 

Inauguració Inauguració noves seus PIMEC 28 de setembre

Recepció 
institucional  

Molt Hble. Sr. Quim Torra Pla, president de la Generalitat 
de Catalunya 

28 de setembre

Visita Fira de San Miquel 28 de setembre

Inauguració Inauguració curs Universitat de Lleida (UdL) 2 d'octubre

Taula municipal Taula discapacitats Habitatge 16 d'octubre

Jornada Tècnica Jornada pel Dia Internacional de la Dona Rural 19 d'ctubre 

Jornada Tècnica Jornada Economia Circular +Intervenció Marina Pifarré. 19 de novembre

Taller Com fer campanyes amb pocs recursos 21 de novembre

Premis Associació Antisida Lleida 26 de novembre

Taller Per la cohesió d'equips i reunions més efectives 26 de novembre



Premi Salvador Pániker, mort digna 28 de novembre

Memorial Memorial Hortensia Alonso 29 de novembre

Taller Municipal: Mariola

Presentació Pel dia Internacional de les persones amb discapacitats
Presentació " Projecte de Ciudades Compasivas."

5 de desembre

Presentació Projecció del documental “El Proxeneta. Paso corto, mala 
leche".

10 de desembre
2018

Jornada formació Candidats i candidates 18 de gener 2019

Acte institucional Inici de les obres del Museu d’Art de Lleida 28 de gener 2019

Jornada III Jornada: L’aplicació de la Garantia Juvenil a Lleida, UdL 30 de gener 2019

Col·loqui Alfred Sesma a la UdL, El futur de Lleida 1 de febrer 2019

Acte Honoris Causa del senyor Horacio Capel - UdL 27 de febrer 2019

Conferència Dones i Universitat, UdL

Inauguració Exposició XXI BIENNAL D'ART CONTEMPORANI CATALÀ 
2018

6 de març 2019

Jornades Dones i Emprenedoria 13 de març 2019

Presentació Fórum Fuster 21 de març 2019

Presentació Presentació del llibre "Ajuntaments pel canvi" 22 de març 2019

Presentació L'Associació Esport Femení Lleida 22 de març 2019

Dinar ASPID 22 de març 2019

Presentació Candidat a Terrassa per l'Ada Colau 24 de març 2019

Acte Acte central de Down Lleida 30 de març2019

Jornada Popular Associació Penyista de Pardinyes 7 d'abril 2019

Taula rodona Cicle de l'Economia a Debat, l'impacte Brexit economia 10 d'abril 2019

Acte Presentació Generals En Comú Podem 13 d'abril

Acte cantarella paeria-acte polític 16 d'abril



3.2         Paradetes Informatives realitzades.   

Tema Data On

Presentació al carrer dels resultats de 
l'auditoria del deute municipal i moció 
del CdLL

17 de setembre de 
2015

Plaça de la Paeria

Ordenances Fiscals 21 d’octubre de 2015 Plaça de la Paeria

Assessorament Pobresa Energètica 21 de novembre de 
2016

Centre Cívic Balàfia

Taula contra la violència de gènere 25 de novembre de 
2016

Plaça de la Catedral 

Taula Dia Internacional de l’Aigua 2017 22, 23 i 24 de març de 
2017

Plaça Paeria i c. Pi i Maragall.

Taula Sant Jordi 2017 23 d’abril de 2017 Cruïlla Diputació i c. del Carme

Contractació 9 de maig de 2017 Plaça Paeria

Campanya Pressupostos en Comú
(Informe dels resultats)

19 de set al 8 oct. 
2017

Plaça Sant Joan, Ricard Vinyes i
espai Funàtic

Campanya Treball de barri
(Informe dels resultats)

16 d’octubre al 6 de 
novembre 2017

Plaça del treball, Passeig de 
ronda, Pl. Mossén verdaguer, 
Av. València.

Campanya Candidatura 2019 Del 17 de febrer 2018 
fins abril: actives.

Lleida: Tot el municipi.

Acció pel Dia de la Dona: 
https://www.youtube.com/watch?
v=lCvzUAyVmtE&t=46s

11 de març de 2018 Plaça IEI La catedral nova.

Taula Dia Internacional de l’Aigua 2018
https://comudelleida.cat/aigua2/
https://www.youtube.com/watch?
v=jJgPvB5LZz0

22 de març 2018 Porxos-Plaça Sant Joan.

Recollida de llibres per MeM i centres 
cívics, diada de Sant Jordi 

23 d’abril 2018 Cruïlla del Carme i carrer 
Magdalena

Campanya Aturem el POUM Novembre de 2018 a 
febrer de 2019 

A tots els barris de Lleida, Horta
i EMDs.

https://www.youtube.com/watch?v=jJgPvB5LZz0
https://www.youtube.com/watch?v=jJgPvB5LZz0
https://comudelleida.cat/aigua2/
https://www.youtube.com/watch?v=lCvzUAyVmtE&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=lCvzUAyVmtE&t=46s
file:///home/comu/ownCloud/COMU-2015-19/6%20GM/1%20AJUNTAMENT/1%20PLENS/5%20PLENS%20EXTRAORDINARIS/PRESSUPOSTOS/2018%20Ple%20Pressupostos/GRUP%20DE%20TREBALL%20PRESSUPOSTOS%20-CAMPANYA/resultats/Informe%20CdLl%20-%20Pressupostos%20en%20Com%C3%BA.pdf


Primàries del Comú de Lleida 16/17/23/24 de febrer 
2019

Presència a tots els barris.

Dia mundial de l'aigua 22 de març 2019 Baixada de la Trinitat

Taules de recollida d'avals de 
candidatura

març i abril 2019 Presència a tots els barris



3.3         Mobilitzacions

Algunes de les mobilitzacions on hem participat:

Mobilització Data

Trobada "Ciutats pel Bé Comú. Guanyar compartint experiències de 
canvi".

4 de setembre de 2015

Excursió reivindicativa de Recuperació del Camí Medieval. 17 de setembre 2016

Salvem ramaderia Pifarré. 25 de setembre de 2015

Taula Pobresa Energètica. 13 d’octubre de 2015

Caminada Popular Obrint Camí, camí ramaderia. 17 d’octubre de 2015

Campanya TTIP. 23 d’octubre de 2015

Presentació Moció TTIP. 30 d’octubre de 2015

Marea Blanca. Emergències mèdiques i UCI mòbil a Lleida. 4 de novembre de 2015

Acció de la Taula de Pobresa Energètica 21 de desembre de 2015

Conferència de Difusió de les repercussions del Tractat Transatlàntic 
per al Comerç i la Inversió (TTIP).

20 de gener de 2016

Pobresa Energètica. 21 de gener de 2016

Marea Blava. Correscales. 21 de gener de 2016

Marea Blava. Assemblea general de la Resistència Movistar. 23 de gener de 2016

Marea Blava. Jornada Resistència Movistar. 22 de febrer de 2016

Cadena Humana i recull de signatures per no deixar sense metge 
una UCI Lleida.

6 d’abril de 2016

Joves en acció, assemblea oberta! 14 d’abril de 2016

Present i futur de la cultura a Lleida. 27 d’abril de 2016

Casserolada contra PP per llei pobresa energètica 27 d’abril de 2016

Cassolada de la Plataforma No en el nostre nom 24 de maig de 2016

Assemblea a la Mariola, sobre Pobresa energètica i habitatge. 24 de maig de 2016

Concentració construcció nou institut - AAVV de Cappont Lleida. 3 de juny de 2016

Associació de Comerç Democràcia Cardenal Remolins. 17 de juny de 2016

Suport al manifest en defensa de la unitat de les col·leccions del 
MNAC i del Museu de Lleida.

15 de juny de 2016

Els museus no es toquen. 14 de juliol de 2016

Manifestació de la plataforma STOP CETA Ponent i Pirineus 15 d’octubre de 2016

Manifestació Contra la Pobresa Energètica 18 de novembre 2016

Adhesió al Manifest per la retirada dels carrers franquistes a Lleida 2 de desembre de 2016



Mobilització Data

Tots amb la Carme Forcadell 15 de desembre de 2016

No en el Nostre Nom, Assemblea 9 de gener de 2017

Casa nostra, casa vostra i la Plataforma No en el nostre nom. 11 de gener de 2017

Concentració No en el nostre nom 16 de gener de 2017

Concentració No en el nostre nom 30 de gener de 2017

Acte institucional i manifest Dia Internacional de la Dona 8 de març de 2017

Manifestació Justícia Memòria i Dignitat 18 de març de 2017

Assemblea de la Coordinadora de Marees i Col·lectius de Lleida 30 de març de 2017

Reivindicació de Plataforma defensem l’Educació al saló de l’FP 20 d’abril de 2017

La Plataforma PLEEC- Educació financera als centres educatius. 27 d’abril de 2017

Mariola en Moviment, Lleida. 17 de maig   2017

PLEEC, Plataforma per una Educació en Economia Crítica, Lleida. 22 de maig  2017

Dia Memorial de la Sida, Lleida. 26 de maig  2017

Reunió Segregació Escolar, Marea Groga i altres , Lleida. 13 de juny  2017

PLEEC, Plataforma per una Educació en Economia Crítica, Lleida. 14 de juny  2017

Marea Blanca, Lleida. 16 de juny  2017

Catalunya en Comú, Lleida. 22 de juny  2017

Roda de Premsa, PLEEC, Plataforma per una Educació en Economia 
Crítica, Lleida.

27 de juny  2017

Assemblea Plataforma El Parc és Nostre, Lleida. 27 de juny  2017

Milla solidària Down Lleida, Lleida. 30 de juny  2017

Plataforma Lleida Lliure de Franquisme, Lleida. 6 de juliol  2017

Plataforma Memoràndum, Lleida. 6 de juliol  2017

Plataforma Lleida Lliure de Franquisme, Lleida. 18 de juliol  2017

Salvem la granja Pifarré. 26 de juliol  2017

No tenim por, Barcelona. 26 d’agost  2017

Lleida lliure de Franquisme. 8 de setembre 2017

En defensa del referèndum. 18 de setembre 2017

Suport Alcaldes citats pel 1-O. 20, 21 i 22 de setembre 

Concentracions i manifestacions en contra de la violència i per la 
llibertat.

Varis octubre-novembre 
2017

Taula per la Democràcia. 24 d’octubre 2017

Acte Memorial de la Sida 1 de desembre 2018

Lleida amb els Museus 14 de desembre 2018



Mobilització Data

Concentració Lleida Lliure de Franquisme 15 de febrer 2018

Suport a la Vaga General Feminista 8 de març 2018

Concentració i manifestació de la Marea Pensionista 17 de març 2018

Concentració i manifestació de la Marea Pensionista 16 d’abril 2018

Desmilitaritzem l’educació, Fira FP 19 d’abril 2018

Presentació de la Plataforma 8 d’abril 4 de maig de 2018

Concentració per la Renda Garantida Ciutadana 15 de maig de 2018

Dia interncional contra l'lgtbi-fòbia 17 de maig de 2018

Marea Pensionista de Lleida 18 de maig de 2018

Concentració LGRBIQ 28 de juny de 2018

Plataforma veïnal de Ciutat-Jardí 11 de juliol de 2018

Descobriment Placa en record de les víctimes gitanes 24 de setembre 2018

Assemblea General Ordinària Marea Pensionista 24 de setembre

Plataforma Lleida Lliure de Franquisme 28 de setembre 2018



Mobilització Data

Assemblea Marea Groga tema decret menjadors 3 d'octubre 2018

Assemblea Marea Pensionista 8 d'octubre 2018

Assemblea Marea Pensionista 22 d'octubre 2018

SOS Menjadors 24 d'octubre 2018

Morir dignament, xerrada 24 d'octubre de 2018

SOS Menjadors presentació moció 15 de novembre de 2018

Mariola en Moviment 19 de novembre 2018

Marea Groga 20 de novembre de 2018 

CCOO presentació moció 22 de novembre de 2018

Fundació Arrels, Pels sense sostre 22 de novembre de 2018

Adhesió Reforma Horària 28 de novembre de 2018

Marea Pensionista de Lleida 3 de desembre de 2018

Concentració en suport a les dones d'Andalusia, cap pas enrere 15 de gener 2019

Marea Lila, Contra la impunitat front violacions i agressions sexuals 6 de febrer 2019

Concentració Llibertat Presos Polítics 12 de febrer 2019

Marea Pensionista 18 de febrer 2019

Recolzament Vaga General 21 de febrer de 2019

Commemoració del Dia Internacional de les Dones 8 de març 2019

Marea Pensionista 29 de març 2019

Marxes Per la Dignitat 30 de març 2019

Llibertat Presos polítics 16 d'abril 2019

Desmilitaritzem l'Educació 17 d'abril de 2019



3.4         Jornades organitzades.

Jornades Data

I Escola d’Estiu del Comú de Lleida 
Link al youtube del Comú amb les ponències de l’esmentada jornada:
https://www.youtube.com/channel/UCSCLApEIvGqbFixbYibKEQA

4-7 de juliol de 2017

II Escola d’Estiu del Comú de Lleida
Link al youtube del Comú amb les ponències de l’esmentada jornada:
Escola d’Estiu del Comú de Lleida

3-9 de juliol de 2018

Jornada Lúdica Comú. 16 de setembre 2018

Agraïm a totes i a tots les col·laboracions realitzades!

https://www.youtube.com/channel/UCSCLApEIvGqbFixbYibKEQA
https://www.youtube.com/channel/UCSCLApEIvGqbFixbYibKEQA


______________________________________________4. PAERIA

4.1         Grup Municipal. 

L'equip  municipal  es  compon originalment  per  dos regidors i  dos  tècnics.  Posteriorment  s'han
integrat dues persones més en el treball específic de Campanya electoral. Al llarg de tot el mandat,
s'ha comptat amb l'assistència, el suport i la guia de la comissió municipal, integrada per membres
del Comú de Lleida, que junt amb Enllaç, les Assemblees i els Plenaris, han espentejat la tasca a la
Paeria, al carrer i amb la confluència. Per tant és difícil parlar de grup municipal quan hi ha tanta
gent al davant.

Privilegis rebutjats des de Paeria:

 Un telèfon mòbil i línia telefònica.
 Targetes d’aparcament.
 Regals diversos

Es va enviar una sol·licitud al Paer en cap de l’Ajuntament de Lleida, per tal de no rebre cap tipus
d’obsequi en qualitat de regidors al principi del mandat. Posteriorment es va incloure dins de la
Comissió Especial de la Transparència, visibilitzar qualsevol obsequi rebut per valor de més de
150€. El Comú de Lleida no ha inclòs cap, ni per sobre ni per sota d’aquest valor.

4.2         Ciutadania. Reunions

Les reunions relacionades no recullen les següents: 

 Internes, del grup municipal, que acostumen a ser setmanals.
 Amb el grup de suport, mensuals.
 Amb membres del Comú i altres amb l’oposició municipal, sense periodicitat fixa.
 Activitats vàries (accions dins de l’activisme de cada membre, jornades impartides o 

assistides, etc) dels membres del Comú de Lleida.
 Totes les trobades de confluències.

Les reunions que es recullen són aquelles produïdes amb membres de govern, funcionaris i  
ciutadania, ja sigui en format de col·lectiu, entitat o individu.

AMB QUI TEMA DATA

Marea Groga/SOS Bressol. Adjudicació menjadors i Plecs 24 de juny de 2015

President Força-Lleida Bàsquet. Increment subvenció municipal 6 de juliol de 2015

Associació Veïns Turó de Gardeny. Presa de contacte i problemàtica 7 de juliol de 2015



del barri

Sindicats de la Policia Municipal. Reunió informativa 9 de juliol de 2015

Associació veïns/es camí Mariola. Projecte de la Canera a l’Horta de 
Lleida

10 de juliol de 2015

Cap d’Àrea de Contractació. Posada al dia Llei de contractes 15 de juliol de 2015

FECOLL. Actualització subvenció municipal 16 de juliol de 2015

Tècnica de Serveis a les Persones. Beques menjador de l’estiu.
Funcionament del departament

17 de juliol de 2015

Visita a Mercat Central. Revisió infraestructures i contacte 20 de  juliol de 2015

La PAH Preparació del que posteriorment 
seria el Prec del Reglament 
d’Empadronament

29 de juliol de 2015

Amics del Segre. Situació canalització del riu 4 d’agost de 2015

Cap de Recursos Humans. Presentació 5 d’agost de 2015

President i acompanyants, Arrels. Projecte Mercat Santa Teresa, 
Persones sense Llar

6 d’agost de 2015

Regidor de Polítiques per als drets
de les persones.
Cap de Servei de Programes 
Sectorials de la Regidoria de 
Polítiques per als drets de les 
persones. 

Desallotjament Temporers 10 d’agost de 2015

Municipal-convocatòria d’urgència 
del CdLL

Refugiats: Adhesió a xarxa 
ciutats-refugi

3 de setembre de 2015

Visita a Mercat Central 2. 3 de setembre de 2015

Síndic Municipal de Greuges. Còpia de la memòria de l’any 
2014 que té prevista presentar al 
Ple de setembre

16 de setembre de 2015

Som Energia, Cooperativa 
energètica.

Es volen presentar i conèixer la 
postura del CdLL vers energies 
renovables,...

14 de setembre de 2015

AMPA Pinyana. Presentació de moció Educació 
Pública

18 de setembre de 2015

Associació de Veïns Turó de  
Gardeny.

Presentació de moció 18 de setembre de 2015



Municipal. Reunió Temporers 23 de setembre de 2015

Municipal. Reunió Refugiats 29 de setembre de 2015

President del Centre 
Llatinoamericà de Lleida

Explicació de la moció Cinema 
Llatinoamericà i de la situació 
actual de la mostra

1 d’octubre de 2015

Regidor de Promoció de la ciutat, 
del comerç, del turisme i de 
l’Ocupació i l’Emprenedoria.

Preparació comissió de la 
transparència

8 d’octubre de 2015

Plataforma de la Llengua. Reunió 13 d’octubre de 2015

Síndic de Greuges Presentació memòria 2014 14 d’octubre de 2015

Presidenta AASS Cappont. Projectes comercials 14 d’octubre de 2015

Recaptació. Preparació pressupost municipal 19 d’octubre de 2015

Taula infància Cappont Planificació Projectes 2015/16 22 d’octubre de 2015

EMU Reunió informativa 23 d’octubre de 2015

Presidenta del Comitè de Sistema 
d'Emergències Mèdiques a Lleida.

Descontent per com s'ha portat el
problema de la instauració del 
nou model d'ambulàncies a Lleida

23 d’octubre de 2015

UGT Terres de Lleida Presentació moció garantida 
UGT+55

26 d’octubre de 2015

Lleida Social, Procés Constituent i 
Assemblea en Defensa dels 
Serveis Públics de Lleida (ADSP)

Presentació de la moció sobre el 
TTIP

27 d’octubre de 2015

Presidenta de SEM Lleida Presentació de moció 28 d’octubre de 2015

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

Ordenances Fiscals 28 d’octubre de 2015

Reunió corporació municipal Ordenances Fiscals 29 d’octubre de 2015

Petició des del sector Restauració Visita al Restaurant Mirador 
Camps Elisis

3 de novembre de 2015

Presidenta de l’Horta Reglament de l’Horta 6 de novembre de 2015

Secretari General Temes varis 10 de novembre de 2015

Coordinadora d'ONGD i aMS de 
Lleida

Presentació de la moció de suport
als joves sahrauís

18 de novembre de 2015

Coordinador Tècnic Consells de 
Barris.

Reglament de participació 18 de novembre de 2015

IPCENA Presentació de moció 19 de novembre de 2015

Marea Groga Presentació de moció per la 24 de novembre de 2015



Municipal. Reunió Temporers 23 de setembre de 2015

targeta bus

Alcalde de Lleida Intercanvi d’impressions temes 
actualitat

2 de desembre 2015

Comissió interna urbanisme Reunió informativa dels Sòls 
urbanitzables

2 de desembre 2015

Dept. Adm. FECOM Intercanvi d’impressions 2 de desembre 2015

Regidora Seguretat ciutadana i les
polítiques per al civisme i igualtat.
Intendent Guàrdia Urbana.

Atemptats de París i mobilitat a 
Lleida

4 de desembre de 2015

AVITE Presentació de moció 11 de desembre de 2015

Municipal. Reunió Informativa Torre Salses 18 de desembre de 2015

Professionals del sector Mobilitat transport públic 4 de gener de 2016

Director del Museu d’Art Jaume 
Morera

Projecte remodelació 11 de gener de 2016

Associació de veïns/es de la 
Bordeta

Model comercial 11 de gener de 2016

Tècnica web municipal. Integració del blog del CdLl Paeria 11 de gener de 2016

Secretari General d'Hostaleria de 
Lleida.

Intercanvi d’impressions 12 de gener de 2016

Federació d'Associació de Veïns de
Lleida de la Zona Alta, Lleida.

Model comercial 13 de gener de 2016

Municipal. Presentació. Reglament de Participació 
Ciutadana

18 de gener de 2016

Presidenta de la FECOM Model comercial 19 de gener de 2016

Municipal. Reunió per a la reforma del 
reglament de Participació 
Ciutadana.

20 de gener de 2016

Regidora de Polítiques a favor de 
la creativitat, la Cultura, l’Educació
i els Esports.
Responsable coordinador 
d'Esports.

Lleida bàsquet, la Fundació i 
diferents convenis en relació

20 de gener de 2016

Responsable Direcció Regional del
Carrefour.

Urbanisme i Model comercial 20 de gener de 2016

Síndic de Greuges Empara per les peticions 
d’informació

20 de gener de 2016



Federació d'Associació de Veïns de
Lleida de la Zona Alta, Lleida.

Model comercial 13 de gener de 2016

Advocat Consulta legal 21 de gener de 2016

President i membres de la junta Intercanvi d’impressions 21 de gener de 2016

Equip directiu UdL. Parc Tecnològic 25 de gener de 2016

Autobusos Lleida. Mobilitat 26 de gener de 2016

Alcalde de Lleida. Escortes 27 de gener de 2016

Reunió varis. Treball tema autobusos 27 de gener de 2016

Responsables cultura. Bases del concurs del teatre 
municipal

9 de febrer de 2016

Cap de Recursos Humans Paeria. Remunicipalització zona blava i 
catàleg llocs de treball

12 de febrer de 2016

Varis. Municipal. Sessió informativa sobre el 
funcionament de la Comissió 
d’Avaluació i Seguiment del 
Protocol d’atenció a les dones en 
situació de violència masclista al 
municipi de Lleida

12 de febrer de 2016

Reunió USTEC·STEs (IAC) Lleida. Presentació de moció 17 de febrer de 2016

Responsables cultura. Reunió Cultura 22 de febrer de 2016

Orfeó Lleidatà. Jornades culturals 25 de febrer de 2016

Psicòloga Sessions de suport i cohesió 2 de març de 2016

Membre del Consell Escolar de 
l'Escola Ciutat Jardí.

En referència al tancament de la 
línia de P3 de l’escola

11 de març de 2016

LGTBIQ col·lectiu Colors de 
Ponent.

Presentació de Moció 15 de març de 2016

Delegat d’Ensenyament a Lleida. Mapa escolar i Consell Escolar 
Municipal. Eliminació línies de P3 

15 de març de 2016

SEPC de la Universitat de Lleida. Presentació de moció 3+2 16 de març de 2016

Regidora de Seguretat Ciutadana 
(...) + Caps de la Guàrdia Urbana 

Mobilitat i bicicletes 17 de març de 2016

Reunió ILP educació Presentació de la Llei 17 de març de 2016

President del Club d’Atletisme 
Lleida.

Visita a les pistes d’atletisme 18 de març de 2016

Director General Eurofund. Model Comercial 30 de març de 2016

Cap de Contractació. Llistat contractació 2016 5 d’abril de 2016

Municipal. Reglament de Participació 
Ciutadana

7 d’abril de 2016



Federació d'Associació de Veïns de
Lleida de la Zona Alta, Lleida.

Model comercial 13 de gener de 2016

Interventor. Peticions d’informació 8 d’abril de 2016

Representant de cultura. Teatre Escorxador 12 d’abril de 2016

Presidents de les dues 
associacions, Federació Eix 
Comercial Lleida i Associació 
Comerciants Zona Alta.

Reunió de treball 19 d’abril de 2016

Regidora de Cultura (...) Direcció Panera i Arts Escèniques 22 d’abril de 2016

Tresorera municipal. Reunió periòdica 25 d’abril de 2016

Municipal. Reunió monogràfica, borses de 
treball

4 de maig de 2016

Municipal. Presentació POUM Horta 5 de maig de 2016

President de l’Associació de Veïns 
del Turó de Gardeny.

Incidències no solventades a 
Gardeny

20 de maig de 2016

Junta de Personal Reunió periòdica 24 de maig

Comunitat de Reganys del Canal 
de Pinyana

Presa de contacte, informació 
varia

1 de juny de 2016

ALLEM Presentació Guia Contractació 
Inclusiva

8 de juny de 2016

Audiència Plenari dels Infants i 
Adolescents.

Esdeveniment 9 de juny de 2016

UGT i CGT Taula negociadora 9 de juny de 2016

President Tir amb Arc a Lleida. Impuls d’aquest esport 10 de juny de 2016

FAVLL Presentació de moció 27 de juny de 2016

Corporació Posicionament/acords sobre 
mocions Gardeny i Mariola

29 de juny de 2016

Atenció a Temporers/ Municipal Visita serveis Campanya 8 de juliol de 2016

President Associació Veïns Riu 
Segre. 

Camí del riu Segre 12 de juliol de 2016

Municipal. Grup de treball ROM 14 de juliol de 2016

FECOM, CAMBRA, PIMEC I 
FEDERACIÓ HOSTELERIA 

Model comercial 15 de juliol de 2016

Municipal. Sessió monogràfica: temes 
d’infància, intervencions al barri 
de la Mariola i serveis d’atenció a 
la infància del barri (ciberaula, 
centre obert, servei 
maternoinfantil...)

15 de juliol de 2016



Federació d'Associació de Veïns de
Lleida de la Zona Alta, Lleida.

Model comercial 13 de gener de 2016

Grups municipals oposició. Treball ROM 13 de setembre de 2016

Grups municipals oposició. Treball ROM 20 de setembre de 2016

Gerent Regió Sanitària, Lleida . Delimitació de les àrees bàsiques 
de salut a Lleida

20 de setembre de 2016

Coordinadora
AFANOC LLEIDA.

Sumar i unir esforços per 
normalitzar les diverses situacions
en les que es poden trobar 
aquestes persones

22 de setembre de 2016

Representants sindicals. Llocs de treball 22 de setembre de 2016

Grups municipals. Treball ROM 22 de setembre de 201

Regidora de Polítiques a favor de 
la creativitat, la Cultura, l’Educació
i els Esports

Comunicació Director Arts 
Escèniques

28 de setembre de 2016

Regidora de Gestió dels recursos 
municipals (...).

Reunió economia 14 d’octubre de 2016

Gestor de la Federació 
d'Hosteleria Lleida

Explicació proposta del CdLL 17 d’octubre de 2016

AMPA Escola Terraferma Intercanvi d’impressions, educació
diferenciada

18 d’octubre de 2016

Regidora de cultura i altres. Cultura 2 de novembre de 2016

Gerent Autobusos Lleida. Transport públic 2 de novembre de 2016

UGT i Comissions Obreres Pacte Social 3 de novembre de 2016

President de Sucs Intercanvi d’impressions i 
problemàtiques

4 de novembre de 2016

Presidenta de Raimat Intercanvi d’impressions i 
problemàtiques

8 de novembre de 2016

Banc d'energia. Intercanvi d’impressions 10 de novembre de 2016

Gerent Autobusos Lleida. Transport públic 2 17 de novembre de 2016

FAPAC Millora dels Consells Territorials 
entre altres temes

22 de novembre de 2016

Comitè d’Empresa i Junta de 
Personal

Pressupostos 24 de novembre de 2016

Regidora de Gestió dels recursos 
municipals (...).

Planificació del mes de desembre 1 de desembre de 2016

FAVLL Pressupostos 12 de desembre de 2016



Grups municipals. Treball ROM 22 de setembre de 201

Visita Síndic Greuges, TGSS Memòria 2015 12 de desembre de 2016

Consell Comarcal Estat de situació de la licitació del
centre de tractament de residus 
del Segrià

13 de desembre de 2016

Educació Club Banyetes 15 de desembre de 2016

Director de Recursos Humans. Intercanvi d’impressions 19 de desembre de 2016

Director d'Arts Escèniques de 
l'Escorxador

Presentació 4 de gener de 2017

Intendent de la Urbana i la 
Regidora de Seguretat ciutadana

Reunió per la presumpta agressió 
a un menor i per un altre cas

9 de gener de 2017

Taxis Lleida Mobilitat 11 de gener de 2017

UGT Intercanvi d’impressions i donar a
conèixer al nou comitè executiu al
grup municipal

12 de gener de 2017

Visita instal·lacions EDAR Visita de reconeixement 12 de gener de 2017

Plataforma Entitats Culturals Presentació de la Proposta de 
Reglament de Consell Municipal 
Cultural

31 de gener de 2017

Mossos d’Esquadra Presentació. Tema: Seguretat 1 de febrer de 2017.

Europe Direct Presentació i coneixement del 
tema de les subvencions de la UE

6 de febrer de 2017

FAPAC Intercanvi d’impressions 16 de febrer de 2017

Adjudicataris de la concessió Discoteca de Gardeny 16 de febrer de 2017

Recursos Humans Funcionament del departament 21 de febrer de 2017

Visita a l’empresa IFR Group Horta de Lleida 23 de febrer de 2017

Reunió PIME Comerç Desenvolupament econòmic 27 de febrer de 2017

Secretària de la Comissió 
Territorial de l'Horta

Balanç econòmic de residus 1 de març de 2017

Directora de la Panera Presentació i intercanvi 
d’impressions

2 de març de 2017

Visita a la Canera municipal Veure instal·lacions 2 de març de 2017

Regidor de Promoció de la ciutat, 
del comerç, del turisme i de 
l’Ocupació i l’Emprenedoria

Llotja i la Jornada Europe Direct 6 de març de 2017

FECOM Desenvolupament econòmic 3 de març de 2017

Associació de voluntaris Defensem
la canera

Estat de la moció presentada per 
l’entitat, protocol en cas de trobar

3 de març de 2017



Grups municipals. Treball ROM 22 de setembre de 201

un animal abandonat, entre altres

Cap Secció Mobilitat Sinistralitat; Mobilitat. 6 de març de 2017

Ecoembes Presentació programa sistema 
integrat de gestió de residus

9 de març de 2017

Cap d’Informàtica Reunió temes: telecentres, 
ordenança municipal 
desplegament de xarxes

10 de març de 2017

Regidora de cultura, Ajuntament 
de Lleida.

Reunió sobre temes varis cultura 15 de març de 2017

Representant Eurofund Reunió Eurofund Sur42 17 de març de 2017

Visita a la canera municipal Veure i valorar instal·lacions, 
situació dels animals i varis

17 de març de 2017

Cap de la GU i la regidora de 
Seguretat Ciutadana.

Increment presència policial als 
barris de Lleida

23 de març de 2017

Desmilitaritzem l’Educació Presentació de moció 28 de març de 2017

Convocatòria Pla d’Igualtat Presentació de l’esborrany 3 d’abril de 2017

Comitè d’Empresa Ilnet Temes varis 3 d’abril de 2017

Recaptador substitut Consulta d’expedient 5 d’abril de 2017

Representants discoteca Novetats temporada 2017 7 d’abril de 2017

Representants FAVLL Horta Exposició de la moció que 
presentaven al ple del mes d’abril

25 d’abril de 2017

Dones Lleida Exposició de la moció que 
presentaven al ple del mes d’abril

26 d’abril de 2017

Recaptació Municipal Visita revisió documentació. 3 de maig 2018

Comitè d’Empresa i Junta de 
Personal

Cementiri Sta Cecília i personal 
del CAAC.

15 de maig 2017

Municipal Concreció esmenes a l'esborrany 
del protocol d'assetjament sexual.

15 de maig 2017

Associació de Propietaris del 
Polígon del Segre.

Sobre l’estat dels polígons ciutat 
Lleida.

31 de maig 2017

Turó de Gardeny Reclamacions. 5 de juny 2017

Recaptació Municipal Visita documentació. 7 de juny 2017

Bacc Presentació de moció. 12 de juny 2017

Membre de Recortes Cero
Reunió a títol personal

Intercanvi d’opinions model de 
ciutat

16 de juny 2017



Recaptació Municipal Visita revisió documentació. 3 de maig 2018

Comissió Drets a les Persones Pla Funcional del Centre d'acollida
dones víctimes de violència 

27 de juny 2017

Secretari General Al·legacions Compte General. 27 de juny 2017

Recaptació Municipal Visita documentació. 5 de juliol 2017

Economia Bestretes de caixa. 5 de juliol 2017

Parc de les Arts Presentació d’esmenes a la 
Paeria.

10 de juliol  2017

President EMB Sucs Intercanvi d’impressions. 12 de juliol 2017

Col·lectiu a favor del pàrquing de 
l’audiència,  eix comercial

Presentació de moció. 13 de juliol 2017

Associació per la despenalització 
eutanasia

Presentació de moció. 5 de setembre 2017

Projecte CES Lleida Presentació de moció. 5 de setembre 2017

EL MERCADAL Presentació mitjà de comunicació. 6 de setembre 2017

SUCS Cadastrada IBI rústic. 27 de setembre 2017

Reunió conjunta grups oposició 
amb els ciutadans del barri carrer 
"amics de Lleida"

Objectiu: donar a conèixer una 
petició ciutadana sobre el canvi 
de sentit de circulació.

16 d’octubre 2017

ACA Agència Catalana de l’Aigua, 
Barcelona

Reunió per comentar l’estat de 
l’abocador de Llívia. 

16 d’octubre 2017

Aula de Teatre Resposta sobre la pregunta a ple: 31 d’octubre 2017

Recursos Humans Pressupostos 13 de novembre 2017

Regidora Economia Pressupostos. 15 de novembre 2017

Funcionaris d’inspecció Varis. 15 de nov. 2017

Grups municipals i oposició Reunió Tècnica Pressupost 2018. 17 de nov. 2017

Entitat en defensa escola pública Presentació de moció al ple. 23 de nov. 2017

Recaptació Municipal Visita documentació. 29 de nov. 2017

Comissions UGT Pacte Social Ciutadania. 18 de desembre 2017

Consell Comarcal Temes varis. 19 de desembre 2017

Plataforma Lleida Social comissió local de pobresa 
energètica

19 de desembre 2017

Reunió Contractació 20 de desembre 2017

Entrevista Alumne universitat 22 desemb. 2017

Ciutadà Canera 11 de gener 2018

Especialistes d’Urbanisme POUM 18 de gener 2018



Recaptació Municipal Visita revisió documentació. 3 de maig 2018

Especialistes d’Urbanisme POUM 19 de gener 2018

Ciutadana Canera 25 de gener  2018

FECOM POUM 25 de gener 2018

Ciutadana Canera 5 de febrer 2018

Ciutadana Canera 6 de febrer 2018

Mariola en Moviment Subvencions i altres. 8 de febrer 2018

Parc de les arts Situació del parc 12 de febrer 2018

Amics dels animals Situació animalista 13 de febrer 2018

Sindicats GU Situació actual 14 de febrer 2018

Especialistes i tècnics Mariola 19 de febrer 2018

Ciutadà Incivisme al barri 6 de març 2018

Zona Alta Sobre el POUM 19 de març 2018

Advocada Especialista urbanisme, POUM 19 de març 2018

Regidor Urbanisme
Arquitecte municipal

POUM 20 de març 2018

Azadi, Defensem Afrin Presentació de moció 21 de març 2018

CDR Temes varis 22 de març 2018

FECOM POUM 10 d’abril 2018

Unió de Pagesos POUM 11 d’abril 2018

Eix Comercial POUM 11 d’abril 2018

Col·laboradors Tècnics Especialista urbanisme, POUM 11 d’abril 2018

Unió de Pagesos POUM 11 d’abril 2018

Col·laboradors Tècnics Especialista urbanisme, POUM 16 d’abril 2018

Regidor Urbanisme
Arquitecte municipal

POUM 17 d’abril 2018

Membres d’altres formacions POUM 9 de maig 2018

Advocada POUM 4 de maig de 2018

Reunió AAVV La Bordeta POUM 16 de maig 2018

Horta de Lleida POUM 21de maig 2018

Trobada varis POUM 30 de maig 2018

Taula rodona Ateneu Popular de 
Ponent

POUM 31 de maig 2018

Al Secà POUM 11 de juny 2018

Ateneu POUM 12 de juny 2018



Recaptació Municipal Visita revisió documentació. 3 de maig 2018

Regidora de seguretat ciutadana
Intendent

Seguretat 14 de juny 2018

Banc d'aliments Situació actual

Membres formacions polítiques POUM 18 d'abril de 2018

Plataforma clavagueram Sucs Reunió 11 de juliol 2018

Agrupa't Situació actual 21 de juny 2018

Reintegra Situació actual 25 de juny 2018

Responsable Coordinador 
d’Informàtica i Tecnologie
sInformàtica

Varis 16 de juliol 2018

Municipal Plaques i medalles 18 de juliol 2018

Entitat Associació Ponent Presentació conjunta de moció 18 de juliol 2018

Secretari Municipal Comissió de la Transparència 24 de juliol 2018

Animalista La canera i altres. 7 de setembre 2018

Tir amb arc altres. 7 de setembre 2018

Experta Tema proxenetisme 12 de setembre 2018

AFILL Situació sindicat 14 de setembre 2018

Psicòloga Sessions de suport i cohesió 20 de setembre 2018

Municipal Reunió monogràfica valoració 
campanya d'atenció i acollida a 
les persones temporeres

21 de setembre 2018

Veïns Mariola Reunió problemàtica específica 15 d'octubre 2018

Regidora de seguretat ciutadana
Intendent i Tècniques municipals.

Reunió tema prostitució a Lleida. 17 d'octubre 2018

Empresa Xarxes Socials Reunió situació xarxes 19 d'octubre 2018

Regidor de drets a les persones. Reunió consens moció CdLl 
Pobresa energètica

25 d'octubre 2018

Plataforma ciutadana Circulació en patinet 31 d'octubre 2018

Recursos Humans Estat nòmines 6 de novembre 2018

Alcalde Pressupostos 16 de novembre 2018

CCOO Presentació de moció 22 de novembre 2018

Associació Comerciants Zona Alta POUM 4 de desembre 2018

Fira de Lleida Varis 11 de desembre 2018

Ciutadà Problemàtica veïnal 17 de desembre 2018

FiF LleidaCamps futbol Tema instal·lacions 21 de desembre 2018



Recaptació Municipal Visita revisió documentació. 3 de maig 2018

Ciutadana Tema animalista, canera. 11 de gener

Advocada Tema POUM 22 de gener

Intervenció Municipal Visita 1 de febrer

Favll Jornades Protecció de dades 4 de febrer

Municipal del ROM Presentació de les aportacions 
dels grups municipals

8 de febrer

Ciutadana Centre de dia de Cappont 1 de  març

ASIGULL Intercanvi d'impressions 14 de març

Ciutadania reunió abocador Montoliu 26 de març

Marea pensionista compartir programa 3 d'abril

Plataforma Bordeta compartir programa 10 abril

Plataforma de Ciutat Jardí compartir programa 15 d'abril

Federació ciclistaPressa de 
contacte i altres

26 d'abril



5. PROPOSTES 
REALITZADES________________________________________________

5.1         Plens

El Comú de Lleida per tal donar a conèixer el funcionament dels plens i 
l’organització municipal en general a la ciutadania, va elaborar un Manual de 
Funcionament de l’Ajuntament de Lleida.

5.1.1       Mocions

Les mocions del Comú de Lleida, a títol propi o conjunt, les trobareu a
http://comudelleida.cat/mocions/

Podeu trobar el sentit de vot de tots els plens (elaborat pel Comú de Lleida) al link: 
https://comudelleida.cat/transparencia/sentit-de-vot/

Relació de mocions del Comú de Lleida, pròpies i conjuntes, presentades durant el període de juliol
de 2015 a gener de 2019. Les aprovades romanen subratllades:

Moció  Ple Data

2015

Conjunta per la participació dels grups municipals a totes les 
comissions.

Ordinari 31 de juliol 

Conjunta de suport a l’acollida de població refugiada víctima 
dels conflictes armats al Mediterrani+acord Comú de Lleida.
Conjunta per la despolitització de la FAVLL.
Adequació de l’IBI a l’ús real del terreny.
Sobre el Deute il·legítim.

Ordinari 25 de 
setembre 

Moció Ple Data

Conjunta Per una consulta popular sobre el model de parc de
les Basses.
Moció conjunta pel TTIP.

Ordinari 30 d’octubre 

Conjunta ILP Pobresa Energètica per fer complir la llei 
24/2016.

Pressupostos 27 de 
novembre

Transparència i compliment d’obligacions en la concessió de 
radars i semàfors vermells.
Conjunta per una ciutat equilibrada amb un model comercial 
de proximitat.
Paralització de les modificacions del planejament urbanístic 
(...) Torre Salses.

Ordinari 22 de 
desembre 

https://comudelleida.cat/transparencia/sentit-de-vot/
http://comudelleida.cat/mocions/
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/MANUAL-ORGANITZATIU-2.3.pdf
http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/MANUAL-ORGANITZATIU-2.3.pdf


Moció Ple Data

Moció Conjunta de Pobresa Energètica. 

2016

Conjunta sobre els estudis comercials i la consulta ciutadana. 
Retirada: Sobre la servitud de pas.

Ordinari 29 de gener 

Per l'alliberament AP-2 Lleida i Montblanc i adhesió.
Suspensió de cessió de dades de caràcter personal a tercers.

Ordinari 26 de febrer 

Conjunta de reprovació econòmica.
Sobre el funcionament de les comissions informatives de 
l’Ajuntament de Lleida.
Conjunta estudi comercial a la ciutat de Lleida.

Ordinari 1 d’abril 

    Garantir l’accés dels regidors/es a la informació. Ordinari 29 d’abril 

Conjunta Per la renda garantida Ciutadana.
Conjunta Pla Director Mixt.

Ordinari 27 de maig 

Per la Publicació dels Decrets d’Alcaldia en compliment de la 
Llei de transparència, accés a la informació i bon govern.

Ordinari 1 de juliol 

Proposta conjunta per l’elaboració d’un Pla Estratègic 
comercial a la ciutat.
Proposta per adequar les bases de contractació.
Proposta per un canvi regulador de la prestació RMI.
Proposta pel Reglament del Banc de Terres.

Estat de la 
Ciutat

22 de juliol

Conjunta de suport al Correllengua 2016. Ordinari 29 de juliol

Conjunta pel seguiment i compliment de les mocions. 
aprovades a Ple (Comú).
Conjunta per la pau a Colòmbia.
Conjunta per l’abaratiment cost tren (CIU).

Ordinari 7 d’octubre

Per derogar LRSAL, Llei Montoro. Ordinari 28 d’octubre 

Conjunta Pel coneixement dels drets en Pobresa Energètica 
(Comú)

Ordinari 25 de 
novembre

Al·legacions als Pressupostos 2017. Extraordinari 
Pressuposts

30 de 
novembre

Pel Porta a Porta a la ciutat de Lleida.
“Preventiva”: Per la Pròrroga del Pla Director de Cooperació i 
Solidaritat.

Ordinari 23 de 
Desembre 
2016

2017

Per la congelació dels preus de l’aigua. Ordinari. 27 de gener 



Moció Ple Data

Regularització taquilles Llotja. Ordinari. 24 de febrer 

Per la incorporació de la perspectiva de gènere en la política 
pública municipal

Ordinari. 31 de març 

Per la revisió del nou Pla Estratègic de subvencions culturals Ordinari 28 d’abril 

Contra la Llei Montoro Ordinari 26 de maig 

Proposta de Resolució Mobilitat i urbanisme
Proposta de Resolució Eficiència i sostenibilitat
Proposta de Resolució IBI Horta

Extraordinari 20 de juny

Moció per la implantació de mesures contra el canvi climàtic i 
les onades de calor a Lleida

Ordinari 30 de juny 

No es presenten mocions. Ordinari 28 de juliol

Conjunta En defensa de les persones agredides el 1-O 
Proposta a les Ordenances Fiscals.
Esmena a l’aprovació del Projecte Bàsic per a la implantació 
d’una nova deixalleria (...) i proposta.

Ordinari +
Extraordinari 
Ordenances 
Fiscals

6 d’octubre

Conjunta Per eliminar l’exempció d’IBI de l'església quan s’hi 
fa activitat econòmica.
Conjunta En defensa presos polítics Jordis.
Conjunta Per aturar l’actuació abusiva de l’Estat.

Ordinari 27 d’octubre

Proposta de Pressupostos en Comú + EMU Ordinari
Extraordinari 
Pressupostos

21 de 
novembre

Moció de Recolzament a Madrid.
Moció conjunta per la llibertat als presos

Ordinari 24 de 
novembre

No es presenten mocions. Ordinari 27 desembre

2018

Moció per pal·liar la contaminació atmosfèrica Ordinari 26 de gener

Cedim l’espai per a la nostra moció a Marea Lila
Moció conjunta Normalització lingüística

Ordinari 23 de febrer

Per una ciutat amb qualitat per viure Ordinari 23 de març

Esmenes al POUM Extraordinari 25 d’abril

Per acollir-se a l’expropiació temporal per tal d’augmentar el 
parc públic d’habitatge.
Conjunta de suport als CDR
Conjunta per l’alliberament dels presos polítics

Ordinari 27 d’abril

Per unes bones pràctiques en la comunicació institucional Ordinari 25 de Maig 

Per una mobilitat sostenible Extraordinari 20 de juny

https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-que-la-deixalleria-incorpori-un-centre-on-persones-en-reinsercio-laboral-reaprofitin-objectes-per-reduir-residus/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-que-la-deixalleria-incorpori-un-centre-on-persones-en-reinsercio-laboral-reaprofitin-objectes-per-reduir-residus/


Moció Ple Data

Per un Pla de neteja de la ciutat
https://comudelleida.cat/gent-de-lleida-parla-sobre-lestat-de-
la-ciutat/

Per acord de govern no és presentaran mocions aquest ple Ordinari 29 de juny

Investidura nou alcalde de Lleida: Fèlix Larrosa Extraordinari 29 agost

Moció contra la normalització del Proxenitisme Ordinari 5 d'octubre

Moció Per la pressa de mesures contra la pobresa energetica Ordinari 26 d’octubre

Moció habitatge 30%:  per fomentar l’habitatge social a 
Lleida

Ordinari 30 de 
novembre

No hi haurà mocions al ple municipal. Extraordinari 
de Pressup+ 
Ordinari 

27 de 
desembre

2019

Moció contra les retallades en prevenció contra la violència 
dones 

Ordinari 25 de gener

Moció per la seguretat al canal de Serós Ordinari 22 de febrer

Conjunt Per l'informe de la  Sindicatura de Greuges Extraordinari 22 de febrer

Pels Drets Digitals Ordinari 29 de març

No es presenten mocions Ordinari 3 de maig

https://comudelleida.cat/gent-de-lleida-parla-sobre-lestat-de-la-ciutat/
https://comudelleida.cat/gent-de-lleida-parla-sobre-lestat-de-la-ciutat/


5.2.2       Altres propostes a Ple: Propostes de resolució, Precs, Preguntes, Esmenes, Al·legacions.

Assumpte Tipus de Ple Data

2015

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Prec. Sobre les beques-menjador.
Prec. Manteniment del mercat central.

Ordinari 31 de juliol de 2015

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Funcionament dels panells 
indicadors de la ciutat.
Prec. Per ampliació línia d’autobús al barri 
Magraners
Prec. Contra la publicitat sexista a la ciutat de
Lleida.
Esmena Conjunta a la Moció de l’AMPA per la 
construcció de l’Escola de Pinyana.

Ordinari 25 de setembre de 2015

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Proposta Conjunta per la mostra de cinema 
llatinoamericà de Lleida.
Preguntes. Sobre l’IBI.
Preguntes. Sobre la reclamació a la 
Generalitat de Catalunya el reconeixement 
del Deute amb l’Ajuntament de Lleida.
Preguntes. Sobre intermodalitat del transport 
públic i nova estació d’autobusos de Lleida.

Ordinari 30 d’octubre de 2015

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. En respecte als accessos granja 
Pifarré.

Pressupostos 27 de novembre de 2015

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. En respecte a les ambulàncies, en
relació a la moció presentada per Marea 
Blanca.
Preguntes. En relació a Eurofund i altres.
Prec. Per la Publicació mensual de decrets 
d'alcaldia en el Butlletí Oficial de la Província.
Prec. Per la constitució del Consell Editorial.
Esmena a la Proposta per el compliment de la
Llei 24/2015.

Ordinari 22 de desembre de 2015

2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Llocs de treball.
Preguntes. Altres actes i reunions.

Ordinari 29 de gener de 2016



AssumpteTipus de Ple
Data

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Cost enviament de les cartes 
postals.
Esmena a l’annex 2 de l’expedient de 
contractació 13/2016 (...).
Esmena a l’annex 3 de l’expedient de 
contractació 13/2016 (...).

Ordinari 26 de febrer 

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. En respecte a la construcció 
discoteca Biloba.
Preguntes. Bonificacions cadastrals edificis 
rústics.
Preguntes. Autobusos Lleida.

Ordinari 1 d’abril de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Firetes Lleida.
Preguntes. Pel compliment Llei 19/2014.
Prec. Per les Beques-menjador.

Ordinari 29 d’abril de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Bonificacions pujada valors 
cadastrals edificacions rústiques.

Ordinari 27 de maig de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Sobre la publicació de factures.
Preguntes. Sobre la instal·lació de la pantalla 
per la retransmissió del futbol.
Esmena a la Moció d’ERC, per la rebaixa de 
l’IVA en productes (...). 

Ordinari 1 de juliol de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia. Estat de la 
Ciutat

22 de juliol de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Prec. Licitació Animac.

Ordinari 29 de juliol de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Sobre la brutícia solars buits.
Preguntes. Gossera Municipal.
Prec. Contra la publicitat sexista II.

Ordinari 7 d’octubre de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Prec. Mercat Central.

Ordinari+
Ordenances 
Fiscals

28 d’octubre de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia. Ordinari 25 de novembre de 2016

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Sobre local adjunt Llotja.

Ordinari 23 de desembre de 2016



AssumpteTipus de Ple
Data

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Cost enviament de les cartes 
postals.
Esmena a l’annex 2 de l’expedient de 
contractació 13/2016 (...).
Esmena a l’annex 3 de l’expedient de 
contractació 13/2016 (...).

Ordinari 26 de febrer 

Prec. Reubicació contenidors Clot.

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Reclamacions als Pressupostos 2017.

Extraordinari 29 de desembre de 2016

2017

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Prec. Cessió Regidor Participació Ciutadana.
Prec. Decrets d’alcaldia al sharepoint.
Prec. Fonts municipals.
Preguntes. Líders en despesa social.
Preguntes. Videovigilància.
Preguntes. Contenidors II.

Ordinari 27 de gener de 2017

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Prec. Sol·licitud dades deutes més de 5000€. 

Ordinari 24 de febrer de 2017

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Radar.
Prec. Col·lector de Llívia.
Preguntes. Llar de jubilats Bordeta.
Pregunta conjunta. Llibertat d’expressió.

Ordinari 31 de març de 2017

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Bestretes de caixa.
Preguntes. Caramels cavalcada dels reixos.

Ordinari 28 d’abril de 2017

Preguntes de decrets.
Prec en contra de la segregació escolar.

Ordinari 26 de maig

Preguntes de decrets.
Prec conjunt pel cementiri de Sta Cecília.
Prec per la col·laboració en la investigació 
tema multes.
Pregunta sobre el Museu del Clima.

Ordinari 30 de juny

Preguntes de decrets.
Prec pel Col·lector de Llívia.

Ordinari 28 de juliol

Preguntes de decrets. Ord+Extraord 
Orden. Fiscals

6 d’octubre (correspon a 
set)



AssumpteTipus de Ple
Data

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Cost enviament de les cartes 
postals.
Esmena a l’annex 2 de l’expedient de 
contractació 13/2016 (...).
Esmena a l’annex 3 de l’expedient de 
contractació 13/2016 (...).

Ordinari 26 de febrer 

Prec contra la segregació escolar.
Preguntes de decrets.

Ordinari 27 d’octubre

Petició conjunta d’informe a Secretaria 
General 

Ordinari
Extraordinari 
Pressupostos

21 de novembre

Pregunta funcionaris aula de teatre. Ordinari 24 de novembre

Prec Pobresa Energètica.
Prec Comissions de seguiment.
Pregunta Oficina Antifrau

Ordinari 27 de desembre

2018

Pregunta sobre radars.
Petició sobre la proposta a urbanisme POUM
Prec POUM.

Ordinari 26 de gener

Preguntes de decrets.
Prec a Ple aigua + Reclamació GAIP.
Pregunta subvencions a dit.
Prec Contadors comunitaris.
Pregunta convocatòria Consell Mixt.

Ordinari 23 de febrer

Preguntes de decrets. Ordinari 23 de març

Esmenes al POUM. Extraordinari 25 d’abril

Preguntes sobre radars.
Preguntes Protocol contaminació.
Pregunta Junta de Portaveus.

Ordinari 27 d’abril

Prec. Cartipàs, agenda del govern.
Pregunta. Parc de les Arts.

Ordinari 25 de maig 

Propostes:
Per una mobilitat sostenible
Per un Pla de neteja de la ciutat
https://comudelleida.cat/gent-de-lleida-parla-
sobre-lestat-de-la-ciutat/

Extraordinari 20 de juny

Prec. Llibertat d'expressió. Ordinari 29 de juny

https://comudelleida.cat/gent-de-lleida-parla-sobre-lestat-de-la-ciutat/
https://comudelleida.cat/gent-de-lleida-parla-sobre-lestat-de-la-ciutat/


AssumpteTipus de Ple
Data

Preguntes. Sobre els Decrets d’Alcaldia.
Preguntes. Cost enviament de les cartes 
postals.
Esmena a l’annex 2 de l’expedient de 
contractació 13/2016 (...).
Esmena a l’annex 3 de l’expedient de 
contractació 13/2016 (...).

Ordinari 26 de febrer 

Prec Informar als representants del PCITAL. Ordinari 26 d’octubre

Pregunta per l'eliminació del xat de l'alcalde. Ordinari 30 de novembre

No es realitzen propostes. Ordinari 21 de desembre



2019

Preguntes prec distintiu NITQ Ordinari 25 de gener

Sobre la gestió de radars i sobre Pla Normatiu Ordinari 22 de febrer

Preguntes sobre: xarxa d'aigua potable a 
Sucs, plans d'autoprotecció i treballadors 
Paeria. Prec per donar sortida a totes les 
mocions pendents.

Ordinari 29 de març

Per  quin  motiu  el  govern  municipal  no  ha

impulsat aquest  final  de mandat l'expedient

d'aprovació  inicial  del  Reglament  Orgànic

Municipal (ROM).

Ordinari 26 d'abril



5.2. Comissions Informatives

5.2.1       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.

ASSUMPTE DATA DE LA 
COMISSIÓ

2015

Lliurament a la Comissió la proposta que ha presentat la PAH per tramitar 
el nou Reglament d’Empadronament.

21 de juliol de 2015

Proposta de Resolució. Implantació de mesures urgents per afrontar 
l’emergència de pobresa energètica a la Ciutat de Lleida.
Preguntes. Pla Horitzó 2018.
Preguntes. Mesa d’Emergència, mobilització habitatges i mesures 
habitatges de lloguer social.

14 d’octubre de 2015

Proposta de Resolució. Modificació del Reglament de Participació 
Ciutadana.

11 de novembre de 
2015

Proposta de Resolució. Activament de la moció de la Crida contra la 
violència masclista.
Proposta. Empadronament OMAC.
Petició. Modificació Consell de Barri.
Preguntes. Manteniment edificis Cappont.
Preguntes. Cavalcada de reis.

9 de desembre de 
2015

2016

Pregunta. Convocatòria CAIS
Preguntes. Reglament de Participació Ciutadana.
Preguntes. Mercat de Cappont.

13 de gener de 2016

Pregunta. Escoles Bressol Municipals.
Proposta de resolució. Licitació contractes sonorització festes.
Sol·licitud en contra de la modificació del Consell mixt de cooperació.

10 de febrer de 2016

Preguntes. Beques menjador CC Segrià.
Proposta de resolució. Pobresa energètica (...).

14 de març 2016

Prec. Beques-menjador. 13 d’abril 2016

Proposta de resolució conjunta. Pròrroga del Pla Director de Cooperació i 
Solidaritat (...).

18 de maig 2016

Pregunta. Club Banyetes.
Pròrroga Pla Director de Cooperació (...).

15 de juny 2016

Prec. Sobre la subvenció Club Esportiu Lleida Ski&Wake (...). 18 de juliol de 2016

Preguntes. Pobresa Energètica. 14 setembre de 2016



Preguntes. Dona Samaritana.
Preguntes. Expedient Mariola.

19 d’octubre de 2016

Prec. Pel no tancament de línies escola pública. 
Proposta. Pel seguiment de famílies en reubicació.
Pregunta. Pel calendari dels Consells Territorials 2017.

16 de novembre de 
2016

Preguntes. Canera.
Proposta. Consell Mixt de Cooperació.

14 de desembre de 
2016

2017

Preguntes: 
Respecte al concurs per a la redacció d’un Pla Estratègic de Cultura per a
la ciutat; Dona Samaritana; Servei intervenció socioeducativa.

13 de gener de 2017

Prec. Procés de debat licitació menjador escolar escoles bressol.
Prec. Cultura Museu Morera.
Prec. Paisatge Urbà.
Prec. Pla Iglú.
Pregunta. Servei d’Intervenció socioeducativa.
Pregunta. Gestió taquilles Llotja.

8 de febrer de 2017

Petició. Dona Samaritana.
Prec. Guia municipal de recursos ciutadans.
Esmenes. Al Protocol d’Assetjament sexual (...) Ajuntament de Lleida.
Propostes. Al contracte Gestió del servei de menjador d’escoles bressol
municipals.

17 de març de 2017

Preguntes. Biblioteques municipals.
Preguntes. Pobresa energètica.
Esmenes. III Pla d’Igualtat municipal.

12 d’abril de 2017

No es fan propostes. 10 de maig 

Proposta. Ampliació de la dotació d’educadors de carrer. 14 de juny

Proposta de resolució. Publicitat sexista als carrers de Lleida.
Preguntes. Pobresa energètica.

12 de juliol

Preguntes. Renda Garantida Ciutadana.
Preguntes. Campanya Publicitat Pressupostos Participatius.
Preguntes. Protocol negociació entitats bancàries.
Preguntes. Targeta per comprar aliments.
Preguntes. Acolliment social IBI.
Preguntes. Acolliment ajut social.
* Es retiren les propostes i es passen al mes d’octubre, atès l’acord entre 
oposició (Comú, PDeCat, Crida-Cup i ERC-Avancem) d’aturar qualsevol 
activitat institucional fins al pronunciament de l’alcalde davant de l’1-O.

13 de setembre

No hi ha propostes. 11 d’octubre

Proposta de resolució campanya pobresa energètica; 
Preguntes in voche Pla Iglú

15 de novembre



No es presenten propostes
Es demana conjuntament la dimissió de la regidora per la gestió de les 
obres de Sixena.

 13 de desembre

2018

Proposta Conjunta. Cementiri de Sta Cecília. 18 de gener

Preguntes Pla d’Igualtat.
Preguntes recursos emergència habitacional.
Petició còpia carta de protesta contra Clanser.

14 de febrer

No hi ha propostes. 14 de març

Preguntes sobre els habitatges dels blocs de la Mariola.
Preguntes sobre lloguer social.

19 d’abril

No hi ha propostes. 9 de maig

Pregunta la Lleida que tu vols
Proposta sobre la gestió residencial d'urgència

13 de juny

No hi ha propostes. 18 de juliol

Pregunta tècnics esports.
Instància serveis temporers.

12 de setembre

No hi ha propostes. 10 d'octubre

Per la convocatòria del Consell Escolar 20 de novembre

No hi ha propostes. 18 de desembre

2019

Preguntes sobre el cens d'empreses i d'indústries culturals. 16 de gener

Proposta per córrer sense por 13 de febrer 

Proposta per la utilització de les ludoteques en període estival 13 de març

No hi ha propostes. 24 abril



5.2.2 Comissió informativa per les polítiques de gestió dels recursos, la seguretat pública i 
l’organització municipal.

ASSUMPTE DATA DE LA COMISSIÓ

2015

Preguntes. Mercat del Pla, SMDL i varis. 21 de juliol de 2015

Al·legacions:
Al compte general de 2014.
Respecte a l’EMU i l’IMO.

Registrades a 24 d’agost de 
2015.

Proposta de Resolució. Adequació de l’IBI.
Preguntes varies: Mercat del Pla; Consell Editorial; etc

15 de setembre de 2015

Pregunta. Portal de Transparència.
Proposta de resolució. Sobre el seguiment de la moció aprovada 
al Ple per l’Adequació de l’IBI a l’ús real del terreny.
Preguntes. ICIO i altres.
Proposta de modificació. Ordenances Fiscals 2016: 3.3 i 3.4

20 d’octubre de 2015

Proposta de Pressupostos. Comú de Lleida.
Proposta. Nova redacció de la taxa del sòl, subsòl i vol.
Proposta de resolució. Pla inspecció 2016 (...).
Proposta de resolució. Ordenances taxes.
Preguntes. Caixers automàtics Lleida.
Petició. Modificació dels consells de barris.

17 de novembre de 2015

Reclamació conjunta. Expedient d’ordenances fiscals de 2016.
Esmenes «in voche» als pressupostos generals 2016.
Pregunta. Despesa llums de Nadal.
Pregunta. Cavalcada Reixos.

18 de desembre de 2016  

2016

Preguntes. Bonificació pla inclusió 2016.
Preguntes. Torre Salses.
Proposta de resolució. Davant l’incompliment del contracte de 
radars (...).

19 de gener de 2016

Preguntes. Tablets adquirides. 16 de febrer de 2016

Al·legacions. Expedient urbanístic torre salses.
Proposta de resolució.  Acta a la Junta de Portaveus.
Preguntes. Llocs de treball.
Pregunta. Sobre el seguiment de les mocions aprovades.
Preguntes. Nòmines i hores extres.
Pregunta. Cost del seguiment mocions al Portal Transparència.

23 de març de 2016

Proposta de Resolució conjunta.  Contractació dels serveis 
direcció i gestió artística (...).

21 d’abril de 2016

Proposta de resolució. l’Adequació de bases reguladores Generals 19 de maig de 2016



Preguntes. UPO Guàrdia Urbana.
Prec. Exempció o moratòria del pagament impostos municipals. 
Cas particular.

Proposta de resolució Conjunta. Pla director de cooperació (...).

Prec. Subvenció Club Esportiu Lleida Ski&Wake.
Prec. Per la incorporació de la proposta de millora del transport 
públic sigui inclosa com document de treball en el PMU.

19 de Juliol 2016

Al·legacions:
Al compte general de 2015.
A l’Ordenança Municipal de la Venda no Sedentària.
A l’aprovació del Plec de Condicions  exp 79/2016 Patrimoni.

Registrades entre el 16 i 19 
d’agost de 2016.

Esmenes i Propostes de Resolució a les Ordenances Fiscals 2017. 20 d’octubre de 2016

Pregunta. Jamstores.
Pregunta. Fons FEDER.
Pregunta. Proposta tarifes.
Queixa. Per l’incompliment del seguiment de mocions.

18 de novembre de 2016

Esmenes a les Bases d’Execució del Pressupost 2017 30 de novembre de 2016
Extraordinària Pressupostos 2

Proposta. Normativa.
Reclamació. PCiTAL

13 de desembre de 2016.

2017

Proposta: Pla Normatiu. No va entrar a temps. 18 de gener de 2017

Proposta: Pla Normatiu. 15 de febrer de 2017

Proposta. Protocol d’assetjament laboral.
Proposta. Ordenança municipal per al desplegament de xarxes.
Proposta de Resolució conjunta. Àgora del Este.

22 de març de 2017

Pregunta. Fibra òptica als polígons industrials i zones rurals.
Petició d’intervenció contrapartides pressupostos.
Preguntes. Pagament ICIO pàrquing Ricard Vinyes.

20 d’abril de 2017



Preguntes sobre la Llotja. 18 de maig

Proposta. Pagament del guals dels taxis.
Proposta. Ordenança municipal desplegament de xarxes.
Pregunta de Decret 3509.
Esmenes. Conveni ADICAE i Ajuntament de Lleida.

21 de juny

No es fan propostes. 20 de juliol

Les propostes preparades es passen al mes d’octubre atesos els darrers 
esdeveniments relacionats amb l’1-O

13 de setembre

Pregunta. Ordenances Fiscals recàrrec.
Proposta de resolució. Bonificacions a l’IBI.
Propostes de resolució reconvertides de les Ordenances Fiscals 
presentades al Ple d’Ordenances Fiscals i no admeses.

17                            
d’octubre

Pregunta Funcionaris Aula de teatre
Preguntes contracte servei radar i semàfor vermell
Proposta de resolució per la contractació responsable licitació lots Nadal
Esmena única d’addició al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de
la licitació SER-OBRE-2017-0017

16 de novembre

No es fan propostes. 18 de desembre

2018

Preguntes. Despesa social.
Proposta de resolució Seguretat a l’Horta (derivada a l’Horta).

17 de gener

Pregunta sobre decret 9205. 12 de febrer

Preguntes GU.
Sol·licitud de compareixença regidora de Seguretat Ciutadana.

15 de març

No es fan propostes. 17 d’abril

No es fan propostes. 15 de maig

No es fan propostes. 13 de juny

No es fan propostes. 17 de juliol

Preguntes política financera. 18 de setembre

Preguntes béns i activitats. octubre

No es fan propostes. 16 de novembre ext.

No es fan propostes. 20 de novembre

No es fan propostes. 18 de desembre



2019

Per la col·laboració en els tràmits en els canvis de nom de carrer.
Proposta de resolució per la il·luminació dels carrers foscos.

15 de gener

No hi ha propostes 15 de febrer

Per l'aplicació del Reial Decret Llei 24-2018.
Preguntes Plantilla Ajuntament.

19 de març

Per l'adhesió a l'economia solidària XMESS.
Prec Fundació Julià Carbonell

16 abril



5.2.3       Comissió informativa de polítiques de la gestió, i promoció de la ciutat i la 
sostenibilitat.

ASSUMPTE DATA DE LA COMISSIÓ

2015

Propostes. Manteniment del mercat central. 24 de juliol de 2015

Preguntes en relació als mercats. 15 de setembre de 2015

Proposta aparcament bicis als edificis municipals.
Proposta per l’adequació a la normativa de les voreres dels 
carrers de Lleida.
Proposta de resolució per la rehabilitació del mercat de Balàfia.
Proposta de resolució per la rehabilitació del mercat Central.
Proposta de resolució nova parada Magraners.
Proposta d’acords sobre la moció d’adequació IBI.
Preguntes sobre el Mercat de Cappont.
Preguntes sobre els edificis de Cappont.
Preguntes camí/ADIF.
Preguntes Autobusos Lleida.

20 d’octubre 2015

Pregunta impagament taxes. Petició ciutadana. 17 de novembre de 2015

Proposta de resolució de les modificacions planejament urbanístic
torre salses (..)
Preguntes en relació al Sr. Stanford, la Mercantil Eurofund i altres.
Prec per una Audiència Pública.

15 de desembre 2015 

2016

Proposta de resolució terra sobrant re asfaltats.
Preguntes conveni Eurofund i Ajuntament de Lleida.
Preguntes vial i Torre Salses, estudi topogràfic.
Preguntes sobre l’expedient de disciplina urbanística DU 14-362.

19 de gener de 2016

No hi ha propostes. 19 de febrer de 2016

Al·legacions. Expedient urbanístic 171/2013 sur 42-Torres Salses. 18 de març de 2016

Comentaris.  A l'esborrany  de  l'ordenança  municipal  venda  no-
sedentària.

22 d’abril de 2016

No es fan propostes. 20 de maig de 2016

Prec. Pel lliurament de la informació emesa pel concurs pel 
manteniment i neteja per la gestió sostenible (...).
Preguntes. Plafons informatius.
Preguntes. Expedient Biloba.

23 de juny de 2016

Prec. Proposta transport públic. 20 de juliol de 2016

Prec. Per la publicació trimestral de recaptació multes (...).
Proposta de resolució. Per l’activació d’habitatges i solars en 

23 de setembre de 2016



desús. 
Proposta de resolució. Modificació puntual de l’ordenança 
municipal de circulació. Petició ciutadana.

Proposta de resolució. Taxes terrasses. Petició ciutadana.
Prec. Pàrquing a zona necessària. Petició ciutadana.

21 d’octubre de 2016

Pregunta. Aparcament Museu de Lleida.
Preguntes. Rehabilitacions edificis i instal·lació ascensors.
Prec. Zona enjardinada Museu de Lleida i manteniment i neteja.
Queixa. Per l’incompliment del seguiment de mocions.

18 de novembre de 2016

Proposta de resolució. Proposta d’actuació, vianants i circulació. 16 de desembre de 2016

2017

Propostes millora seguretat vial II
Pregunta. Balança mercat.
Pregunta. Reubicació contenidors Clot i genèric.

20 de gener de 2017

Prec. Per la transparència al web de Paisatge Urbà.
Prec. Museu Morera.
Proposta d’actuació puntual carrer Roser.
Proposta carta del caminar per caminar segur.
Preguntes. Pla director urbanístic de les ARE Terres de Ponent.
Pregunta oral. Camins escolars.

17 de febrer de 2017

Pregunta escrita. Camins escolars.
Pregunta. En referència a expedients varis.
Prec. Tracte digne als animals a les fires (Mascota’m)
Proposta. Elaboració d’un protocol d’actuació animals 
abandonats.
Prec. Estudi demogràfic actualitzat POUM.
Prec. Pas de vianants amb missatge.

24 de març de 2017

Prec. Informació compartida sessió usos camps elisis. 21 d’abril de 2017



Prec pel manteniment i accessibilitat del mirador del Secà de St Pere.
Preguntes sobre la Llotja.

19 de maig 

Pregunta. Per l’estat de la proposta realitzada «ciutats que caminen».
Pregunta. Seguretat viària.
Preguntes. Torres Llotja.

23 de juny

Pregunta oral Sant Martí. 
Pegunta oral estat abandonament església de Sucs.

21 de juliol

* No s'assisteix a la comissió atès l’acord entre oposició (Comú, PDeCat, 
Crida-Cup i ERC-Avancem) d’aturar qualsevol activitat institucional fins al 
pronunciament de l’alcalde davant de l’1-O.

27 de setembre

No hi ha propostes. 20 d’octubre

Proposta de resolució Per l’adhesió Economia Circular
Pregunta Disciplina Urbanística
Prec conjunt Ramaderia Pifarré

17 de novembre 

No es fan propostes. 22 de novembre
Extraordinària

Prec per la seguretat a l’Horta de Lleida. 15 de desembre

2018

Proposta sobre el treball realitzat estudi UDL POUM
Preguntes Mariola 20000.

19 de gener

Preguntes sobre la canera.
Proposta de resolució conjunta per l’endarreriment del POUM.
Prec pel velòdrom municipal.
Preguntes sobre el protocol contra la contaminació.

16 de febrer

No es presenten propostes. 16 de març

Preguntes sobre la caiguda d’arbres per causes meteorològiques. 20 d’abril

No es fan propostes. 18 de maig

Proposta Ordenança fiscal via pública
Proposta resolució firaires. És passada al mes següent.
Proposta pas vianants segurs.

22 de juny

Proposta resolució firaires 20 de juliol



Proposta per l'edificació tancada de Biloba.
Retirada del Reglament de l'aigua, període esmenes-al.legacions

21 de setembre

Recuperem la proposta del 22 de juny sobre els passos de 
vianants segurs.

octubre

Proposta traslladada al mes de desembre 22 de novembre

2019

Prec Pressuposts Participatius 18 de gener

Proposta de Resolució per l'arranjament del Secà de St.Pere 15 febrer

Per la reducció de velocitat dins la ciutat.
Per eliminar la contaminació olfativa provinent de les indústries.

22 de març

Extraordinària de POUM, al·legacions 10 d'abril

No hi ha propostes. 26 d'abril



5.3 Comissions Especials

5.3.1       Comissió Especial de la Transparència

ASSUMPTE DATA DE LA COMISSIÓ

2015

Presidència de la Comissió: Comú de Lleida. 23 de juliol de 2015

Presidència: Proposta de treball. Organització de la comissió. 17 de setembre de 2015

Proposta d’acord. En referència als exp. contractació per tal 
d’exposar a la Fiscalia Anticorrupció i l’Oficina Antifrau.
Preguntes. Adhesió al Portal web.

9 d’octubre de 2015

Queixa. Sobre el dret d'accés a la informació. 13 de novembre de 2015

Presidència: Normes de Funcionament de la Comissió. 11 de desembre de 2015

2016

Presidència: Modificació de les Normes de Funcionament: Precs 
Ciutadans.

8 de gener de 2016

Presidència: Clàusules administratives. 19 de gener de 2016 
-Extraordinària.

Proposta. Adhesió electrònica i manifest. 12 de febrer de 2016

Proposta. Regulació de Precs ciutadans. 
Pregunta. Seguiment mocions competència.

11 de març de 2016

Informe. Llei de la Transparència. 15 d’abril de 2016

Proposta de resolució Punt Intel·ligent de Transparència 
Econòmica (PIE).

13 de maig de 2016

Canvi de Presidència de la Comissió. 
No hi ha propostes.

10 de juny de 2016

No hi ha propostes. 8 de juliol de 2016

No hi ha propostes. 9 de setembre de 2016

No hi ha propostes. 14 d’octubre de 2016

Preguntes. Centre de Negocis i Convencions.
Prec. Paisatge Urbà.
Queixa. Per l’incompliment del seguiment de mocions.

11 de novembre de 2016

Preguntes. Club Banyetes. 9 de desembre de 2016

2017

No hi ha propostes. 13 de gener de 2017



Proposta. Transparència, tots els decrets al sharepoint. 10 de febrer de 2017

No hi ha propostes. 10 de març de 2017

No hi ha propostes. 7 d’abril de 2017

Proposta d’ordenança d’accés a la informació per Transparència. 5 de maig

Reiteració: Proposta d’ordenança d’accés a la informació per 
Transparència.

7 de juny

Prec a l’alcalde per facilitar la investigació  multes de tràfic (...). 14 de juliol

Proposta de resolució per facilitar la investigació multes de tràfic 
(...).
Proposta de resolució per una ordenança de la transparència 
municipal.
Compareixença del Paer en cap.

15 de setembre

Informe del seguiment de les mocions aprovades al Ple. 11 d’octubre

Preguntes a la comissió, varis. 17 de novembre 

Proposta de resolució Pel model de l’ordenança municipal de la 
transparència. No a l’ordre del dia.

15 de desembre

2018

Proposta de resolució Pel model de l’ordenança municipal de la 
transparència.

12 de gener

Proposta Comú i Crida, per l’assessorament X-Net. 9 de febrer

Resum de dades econòmiques del Comú de Lleida 9 de març

Modificació normativa de la comissió. 13 d’abril

Pregunta. Carta de serveis. 18 de maig

Reiteració Pregunta. Carta de serveis. 8 de juny

Comú assumeix la Presidència fins el mes de gener 19. 13 de juliol

Presentació de la Planificació de la comissió. 14 de setembre

Peticions d'informes i compareixença del regidor de l'àrea de 
concessions. Peticions d'informes i compareixença del regidor de 
l'àrea de concessions.

11 d'octubre

Peticions d'informes i compareixença del regidor de l'àrea de 
concessions.

9 de novembre

Informe sobre el deute municipal i petició del regidor responsable
Tresoreria.

14 desembre

2019

Conclusions i valoració de la comissió de la Transparència. 11 de gener

http://bit.ly/2GYwkgr
file:///home/comu/ownCloud/1%20AJUNTAMENT/1%20PLENS/3%20PLENS%202016-2017/PLENS%202017/10%202017%20OCTUBRE/TRANSPAR%C3%88NCIA/Informe%20i%20seguiment%20mocions%20cdll%2010-2017.pdf


Cloenda per part de la Presidència accidental del Comú de Lleida.
Lliurament d'informe de valoració de la comissió per part del grup
Comú. 

Informe de presidències sense valoració política. 15 de març

abril

5.3.2  Comissió Especial de Comptes

ASSUMPTE DATA DE LA COMISSIÓ

En relació a l’expedient del Compte general de 2015. En relació a la comissió del 19 
de juliol de 2016

No hi ha propostes. 31 de maig de 2018

5.3.3       Comissió Especial de Carrers

ASSUMPTE DATA DE LA COMISSIÓ

No hi ha propostes. 21 de desembre de 2015

No hi ha propostes. 4 de març de 2016

Adhesió al manifest en contra de la denominació franquista dels 
carrers.

2 de desembre de 2016

Proposta per un nomenclàtor pagesia 18 de juny de 2018

No hi ha propostes. 25 de febrer 2019

5.3.4 Comissió Especial de contractació responsable

ASSUMPTE DATA DE LA COMISSIÓ

Comissió de la contractació responsable
Aprovada la Guia per la Contractació responsable amb aportacions 
del comúdelleida.

25 de juny de 2018

5.4. Altres comissions

5.4.1       Comissió Territorial de l’Horta

ASSUMPTE DATA DE LA COMISSIÓ
2015
Propostes de treball:
1. Proposta de potenciar l’Oficina de l’Horta.
2. Dinamitzar i millorar la qualitat de vida de la gent que viu i/o
treballa a l’horta. Restitució de la patrulla de la Guàrdia Urbana al
medi rural.

28 de juliol de 2015



3. Estudiar el mecanisme per adequar l’IBI dels terrenys que han
passat  a  la  qualificació  de  sòl  urbà,  però  que  no  s’han
desenvolupat i mantenen els usos agraris preexistents. 
Proposta de resolució. Accés d’aigua als animals. Conjunta CiU.
Prec. Manteniment i reparacions camí d’Horta.
Proposta de resolució. Per la creació d’un registre i catalogació i 
revertir IBI (...).
Proposta de resolució. Execució Banc de terres.

7 de setembre de 2015

Proposta de Resolució. IBI Horta.
Proposta de Resolució. Estudi i catalogació d’habitatges de l’Horta.

6 d’octubre de 2015

Proposta de resolució. Reglament de l’Horta de Lleida. 9 de novembre de 2015
Proposta. Revisió de les normatives que afecten a les servituds de
pas,  a  qualsevol  nivell  d’administració,  per  tal  de  garantir  els
passos centenaris. Acceptada per unanimitat.

14 de desembre de 2015

2016

Proposta. Agent cívic a l’Horta.
Fora de l’ordre del dia.

18 de gener 2016

Proposta. Agent cívic a l’Horta. 8 de febrer de 2016.

Proposta. Sindicats Horta. 11 de març 2016

Proposta de Resolució. Per disposar de l’aigua de boca a l’Horta 
de Lleida.

11 d’abril 2016

Proposta de resolució. Parc de Serrallarga 
Fora de l’ordre del dia.

9 de maig 2016

Proposta de resolució. Parc de Serrallarga. 13 de juny 2016

Preguntes. Manteniment del camí de l’Horta. Petició ciutadana.
Preguntes. Sobre les actuacions a Serrallarga.

11 de juliol de 2016

Proposta de resolució. Camí medieval.
Pregunta. Xarxa camins Horta.
Proposta de resolució. Execució del reglament del banc de terres.

19 de setembre de 2016

Preguntes. Varis, sobre les propostes presentades. 17 d’octubre de 2016

Proposta de resolució. IBIS.
Preguntes. Restriccions urbanístiques.
Preguntes. Varis, camins.

14 de novembre de 2016

Preguntes. Varis sobre l’estat de tot el demanat o proposat. 12 de desembre de 2016

2017

Proposta. Sobre el Pla especial catàleg de construccions sòl no 
urbanitzable.
Preguntes. Varis.

16 de gener de 2017

Proposta. Modificació-Sobre el Pla especial catàleg de 
construccions sòl no urbanitzable.

13 de febrer de 2017



Proposta. Modificació-Sobre el Pla especial catàleg de 
construccions sòl no urbanitzable.

20 de març de 2017

No s’ha realitzat la Comissió aquest mes. Abril de 2017

Es va demanar compareixença del Marc Olomí per explicar la 
Proposta del Banc de Terres.

8 de maig

Proposta. Ordenança municipal per collir cargols i altres fruits o 
vegetals en les finques que tenen un ús agrícola actiu a l’horta de
Lleida.
Petició de compareixença.

12 de juny

Preguntes varies a la comissió. 10 de juliol

Proposta de resolució Riu Noguerola. 13 de setembre

Proposta de resolució pel canvi de nomenclàtor Horta 16 d’octubre

Esmenes al Pla d’Usos.
Prec per l’arranjament de dos rius de Sucs

13 de novembre

No hi ha comissió desembre



2018

Compareixença. Proposta de seguretat a l’Horta. 9 de gener

Proposta Consulta marca Horta
Al·legacions al reglament de la marca Horta.

12 de febrer

Proposta Pantans Suquets de Baix.
Prec del Camí de Sucs.

12 de març

Proposta de resolució per reconeixement cabana de volta de l’Horta 16 d’abril

Servei recollida voluminosos a l'Horta
Preguntes vàries.

14 de maig

Per una jornada de la dona rural.
Preguntes vàries.

11 de juny

No hi ha comissió juliol

Preguntes Fibra òptica; Camins de terra per asfaltar; Sobre la Jornada 
dona rural; Proposta de recollida de voluminosos.

17 de setembre

Prec Fibra òptica a l'Horta.
Prec per la neteja del mercat central.

8 d'octubre

Proposta per la recuperació dels camins fluvials.
Proposta territorial IBI pagesia.

12 de novembre 

2019

Reclamació criteris de càlcul ibi de les finques rústiques 9 de gener

Per la instal·lació de càmeres de vigilància a l'Horta 11 de febrer

Per l'impuls del reglament de l'horta demanat ja en el 2015.
Per la neteja i arranjament de la falda del turó de Gardeny.
Per reparació dels camins Copa d'Or

11 de març

Per la regulació basses de reg.
Pel Centre d'Interpretació de l'Horta
Per l'amplada del camí conseqüència de la reparació Copa d'Or

8 d'abril



5.4. 2  Comissió De Preus de Catalunya

2016 Mes Pendent

Expedients sobre el servei de l'aigua: A-66/11, A-37/12, A-152/13 Nov.

5.4.3       Comissions de Seguiment.

TIPUS DATA

Comissió de Seguiment del servei de neteja viària i recollida de 
residus

12 de novembre de 2015

Comissió de Seguiment Any Granados 18 de novembre de 2015

Comissió de Seguiment del Servei d'Aigua a Lleida 19 de novembre de 2015

Comissió de Seguiment de la concessió EYSSA 26 de novembre de 2015

Comissió de Seguiment del servei de transport urbà 3 de desembre de 2015

Comissió de Serveis Públics Externalitzats 10 de desembre de 2015

Comissió de Serveis Públics Externalitzats 19 de desembre de 2015

Comissió de Serveis Públics Externalitzats 4 de febrer de 2016

Comissió de Serveis Públics Externalitzats 3 de març de 2016

Comissió Especial de denominació de carrers 4 de març de 2016

Comissió de Serveis Públics Externalitzats 7 d’abril de 2016

Comissió de Serveis Públics Externalitzats 13 d’abril de 2016

Comissió de Seguiment Borses Treball 4 de maig de 2016

Comissió de Serveis Públics Externalitzats 5 de maig de 2016

Comissió de Serveis Públics Externalitzats 7 de juliol de 2016

Comissió de Seguiment Any Granados 16 de setembre de 2016

Comissió de Seguiment del Servei d’Aigua a Lleida. 10 de novembre de 2016

Comissió de Seguiment del servei de neteja viària i recollida de 
residus

17 de novembre de 2016

Comissió de Seguiment aparcament regulat vehicles, dipòsit 
municipal, (...).

24 de novembre de 2016

Comissió de Seguiment del servei de transport urbà de viatgers de 
Lleida.

1 de desembre de 2016.

Comissió de Seguiment del Servei d’Aigua a Lleida 10 de novembre de 2016

Comissió de Seguiment del Contracte de Gestió del Servei Municipal 17 de novembre de 2016



de Neteja Viària i de Recollida de Residus a la ciutat de Lleida

Comissió de seguiment del Servei públic de transport urbà de 
viatgers. 

1 de desembre de 2016

Comissió de seguiment de gestió del servei d'aparcament regulat, 
diposit municipal. 

21 de febrer de 2018

Comissió  de  seguiment  del  Servei  públic  de  transport  urbà  de
viatgers. 

27 de febrer de 2018

Comissió de Seguiment del Contracte de Gestió del Servei Municipal
de Neteja Viària i de Recollida de Residus a la ciutat de Lleida

7 de març de 2018

Comissió de Seguiment del Servei d’Aigua a Lleida 14 de març 2018



5.5 Altres assistències: Consells, consorcis i Patronats.

5.5.1       Consells i Consorcis Municipals

TIPUS DATA

Consell Mixt de Cooperació 29 d’octubre de 2015

Consell General del Consorci GLOBALleida 6 de novembre de 2015

Consell Rector de Turisme i de l’IMO 13 de novembre de 2015

Consorci Persones sense llar 14 de novembre de 2015

Consell Municipal de la dona 27 de gener de 2016

Consell Editorial 8 de febrer de 2016

Consell Escolar Municipal 9 de febrer de 2016

Consell Editorial 9 de març de 2016

Consell Rector de Turisme i de l’IMO 17 de març de 2016

Consell Editorial 11 d’abril de 2016

Consell Municipal de la dona 13 d’abril de 2016

Consell Editorial 27 d’abril de 2016

Consell Mixt de Cooperació 5 de maig de 2016

Consell Mixt de Cooperació 17 de maig de 2016

Reunió plenària del Consell Escolar Municipal 25 de maig de 2016

Consell Municipal de persones amb discapacitat 31 de maig de 2016

Consell Municipal  d’Infants i Joves 9 de juny de 2016

Consell Rector de Turisme i de l’IMO 18 de juliol de 2016

Consell General del Consorci per a la Gestió i 
Acolliment de Persones sense Llar

19 de juliol de 2016

Consell Editorial 30 de juny de 2016

Consell Municipal de l’Esport 6 de setembre de 2016

Consell Municipal de Persones sense llar 9 de setembre de 2016

Consell Editorial 26 de setembre de 2016

Consell Municipal del Patrimoni 20 d’octubre de 2016

Consell Municipal de la Dona 24 d’octubre de 2016

Consell Municipal de la gent gran 25 d’octubre de 2016

Consorci GLOBALleida 4 de novembre de 2016

Consell Rector de Turisme 9 de novembre 2016



Consell Rector de l’IMO 9 de novembre 2016

Consell Municipal de Persones amb Discapacitat 23 de novembre 2016

Consell Mixt de Cooperació 28 de novembre de 2016

Consell Mixt de Cooperació 2 de desembre de 2016

Consell Escolar 13 de desembre de 2016

Consell Rector de l’IMO 21 de desembre de 2016

Consell de Benestar i Acció Social de Lleida 13 de gener de 2017

Consell de la Dona 16 de gener de 2017

Consell Editorial 6 de febrer de 2017

Consell Escolar Municipal 28 de febrer de 2017

Consell Mixt de Cooperació 2 de març de 2017

Consell Rector de Turisme 14 de març de 2017

Consell Institut Municipal d’Ocupació (IMO) 15 de març de 2017

Consell Municipal Extraordinari de la Dona 28 de març de 2017

Consell Municipal de la Dona 4 d’abril de 2017

Plenari del Consell Municipal pels Drets de les 
persones lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals, intersexuals i queer

6 d’abril de 2017

Consell Municipal de Patrimoni als treballs 19 d’abril de 2017



Consell Mixt de Cooperació 2 de desembre de 2016

d’excavació de les obres del Call Jueu

Cosense persones sense llar 26 d’abril de 2018

Consell Municipal  persones Lgbtiq 26 d’abril de 2018

Consorci Globallleida 4 de maig de 2018

Consell de Persones amb discapacitats
Proposta del CdLleida: Per bancs i coberts a 
totes les estacions de bus.

18 de maig de 2018

Consell de Benestar i Acció Social de Lleida. 8 de juny de 2018

Consell Municipal de Persones amb Discapacitat 15 de juny de 2018

Consell Mixt de Cooperació 27 de juny de 2018

Excusat- Consell Lgtbiq+ 2 de juliol de 2018

Excusat-Consell Municipal del Patrimoni 24 de juliol 2018



Cosense persones sense llar 26 d’abril de 2018

Consell Municial Infància 19 de setembre 2018

Consell Mixt de Cooperació 25 de setembre 2018

Consell Editorial 26 de setembre 2018

Consell Municipal de les Dones 24 d'octubre de 2018

Consell Municipal de Gent Gran 16 de novembre de 2018

Consell Escolar Municipal 3 de desembre de 2018

Consell Municipal pels drets de les persones 
Lgtbiq

5 de desembre de 2018

Consell Pel dia internacional discapacitats 5 de desembre de 2018

Consell Pel dia internacional discapacitats 21 de gener 2019

Taula responsabilitat social- Discapacitats 11 de febrer 2019

Consell Municipal Persones amb discapacitat 5 de març 2019

Consell Mixt de Cooperació 12 de març 2019

Consell Municipal de Cultura 2 d'abril 2019



5.5.2       Consells Territorials

Els representants del Comú de Lleida als consells territorials es decideixen en base a la 
disponibilitat de les persones actives al Comú i a la seva vinculació a cada barri. 
(veure Manual de funcionament)

2016

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 01: del Centre Històric. 17 de setembre de 2015

CONSELL TERRITORIAL ZONA 09: dels Barris de Mariola, 
Gardeny i entorns.

15 d’octubre de 2015

CONSELL TERRITORIAL ZONA 04:  Barri d'Instituts-St Ignasi, 
Escorxador-Templers i entorns.

29 d’octubre de 2015

CONSELL TERRITORIAL ZONA 02: de Rambla -Estació, Segre-
Noguerola i entorns.

5 de novembre de 2015

CONSELL DE LA ZONA 13: Horta. 12 de novembre de 2015

CONSELL TERRITORIAL  ZONA 08: del Barri de Pius XII-
Germanor; Universitat; Ricard Viñes-Zona Alta; Clot i entorns.

19 de novembre de 2015

CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 06: Camp d’Esports-
Ciutat Jardí.

11 de febrer de 2016

CONSELL DE LA ZONA 05: Balàfia. 25 de febrer de 2016

CONSELL DE ZONA 03: barri de Pardinyes i entorns. 7 d’abril de 2016

CONSELL DE LA ZONA 12: Barri de Magraners i entorns. 21 d’abril de 2016

CONSELL DE ZONA 14: Barri de Llívia i entorns. 12 de maig de 2016

2017

CONSELL TERRITORIAL ZONA 04:  Barri d'Instituts-St Ignasi, 
Escorxador-Templers i entorns.

16 de febrer de 2017

CONSELL TERRITORIAL ZONA 09: dels Barris de Mariola, 
Gardeny i entorns.

2 de març de 2017

Reunions de consells conjuntes: Pressupostos Participatius Març i abril de 2017

Reunions de consells conjuntes: Pressupostos Participatius
Consells 10,11 i 12.

4 de maig de 2017

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 01 Centre històric 

16 de maig de 2017

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 02 Centre històric 

18 de maig de 2017

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 08 Universitat Pius XII/Zona Alta/ Clot.

23 de maig

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/MANUAL-ORGANITZATIU-2.3.pdf


Debat. Pressupostos Participatius
Consells 03 Pardinyes

25 de maig

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 04 Secà

30 de maig

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 05 Balàfia

1 de juny

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 6 Camp d’Esports – Ciutat Jardí

6 de juny

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 7 Instituts -St Ignasi

8 de juny

Consells de barri municipal zones Noguerola i entorns
Convocatòria conjunta Procés Participatiu zones 9- Pardinyes

12 de juny

Debat. Pressupostos Participatius
Consells Zona Mariola

13 de juny

Convocatòria conjunta Procés Participatiu zones 9- Pardinyes 13 de juny

Consells Zona 01 Centre Històric 14 de juny

Consell territorial EMD Sucs 14 de juny

Convocatòria conjunta Procés Participatiu zones Cappont 15 de juny

Consell territorial zones 08 (Universitat Pius XII Z.Alta, Clot...) 19 de juny

Consell Territorial zona Bordeta 20 de juny

Consell Territorial zona Secà- cancel·lada 21 de juny

Consell de Llívia i Raimat 22 de juny

Consell territorial Balàfia 26 de juny

Consell Territorial de Magraners 27 de juny

Consell Territorial de Ciutat-Jardí 28 de juny

Consell Territorial zona Secà 28 de juny

Consell Territorial de l’Horta de Lleida 29 de juny

2018

Consell Territorial del Secà de St Pere. 15 de gener

Consell Territorial de la Bordeta. 5 de febrer

Consell Territorial Centre Històric 2 (Noguerola...) 26 de febrer

Consell Territorial d’Horta 5 de març

Consell Magraners i entorns 12 de març

Consell Territorial Mariola/Turó de Gardeny i entorns 6 de setembre

Consell Territorial zona Secà de Sant Pere 13 de setembre



Consell Territorial Pardinyes i entorns20 de setembre

Consell Territorial Escorxador 27 de setembre

Consell Territorial de la Bordeta 8 d'octubre

Consell Territorial Balàfia i entorns 25 d'octubre

Consell Magraners i entorns 22 de novembre

Consell de Barris de Noguerola; Estació; Segre; i entorns. 3 de desembre

2019

Consell de barri municipal Centre històric 17 gener 2019

Consell de Ciutat-Jardí 14 de febrer 2019



5.5.3       Patronats 

TIPUS DATA

Patronat de Teatre de La llotja 23 de desembre de 2015

Patronat de la Fundació Julià Carbonell 22 de febrer de 2016

Patronat de Teatre de La llotja 30 de juny de 2016

Patronat de la Fundació Julià Carbonell. 23 de febrer de 2017

Fundació la Llotja 6 de novembre 2017

Julià Carbonell -AJORNADA 5 de març de 2018

Julià Carbonell 7 de maig 2018

Patronat de Teatre de La llotja 26 de juny 2018

Patronat de Teatre de La llotja 9 de juliol 2018

Excusada-Patronat de Teatre de La llotja 12 de novembre 2018

Patronat de la Fundació Julià Carbonell. 25 de febrer de 2019



6. PETICIONS D'INFORMACIÓ I RECURSOS PRESENTATS.

Quan la informació sol·licitada no ha estat lliurada al grup municipal, aquesta ha demanat a la 
GAIP  empara per tal de poder continuar treballant sense obstacles de silenci administratiu.

L'Organisme depenent de la Generalitat de Catalunya que vetlla per donar compliment a la llei 
19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern és la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la informació Pública (GAIP)  . 

Més info: exemple resolució   http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0112

  Informació Lliurada  Informació no lliurada 

RECURS MOTIU DATA MEDIACIÓ RESULTAT

GAIP Comptabilitat 
Ajuntament de Lleida.

Silenci Administratiu. 4 de maig de 2016.
Acta mediació 

GAIP Comptabilitat 
Paisatge Urbà

Silenci Administratiu. 4 de maig de 2016.
Acta mediació

GAIP Comptabilitat 
Fundació la Llotja.

Silenci Administratiu. 4 de maig de 2016.
Acta mediació 

GAIP Comptabilitat 
Fundació Lleida21.

Silenci Administratiu. 9 del maig de 2016.
Acta mediació 

GAIP Mediació expedient 
79/2016 Club Banyetes.

Silenci Administratiu. 5 de setembre de 2016
Acta mediació 

GAIP Relació expedients 
sancionadors locals d’oci 
nocturn.

Silenci Administratiu. 20 de setembre  2016

GAIP. Licitació deixalleria 
de Montoliu.

Silenci Administratiu 14 de desembre 2016
resolució   6  2/2017

GAIP. Informació CNC Silenci Administratiu 10 de gener de 2017

GAIP. Bestretes de caixa. Silenci Administratiu 10 de gener de 2017
resolució 52/2017

GAIP. Ofertes compra solar
Llotja.

Silenci Administratiu 1 de gener de 2017
resolució 53/2017

GAIP. Comunicacions  
Biloba.

Silenci Administratiu 17 de gener de 2017
resolució 57/2017

GAIP. Llicència d’obres 
Biloba

Silenci Administratiu 17 de gener de 2017

http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0057
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0053
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0052
http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions_2017-pdf/20170222_Resolucio_062_2017_estimacio_parcial_501_2016.pdf
http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions_2017-pdf/20170222_Resolucio_062_2017_estimacio_parcial_501_2016.pdf
http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions_2017-pdf/20170222_Resolucio_062_2017_estimacio_parcial_501_2016.pdf
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2016-079
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2016-048
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2016-052
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2016-054
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2016-053
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0112
http://www.gaip.cat/ca/inici/
http://www.gaip.cat/ca/inici/


GAIP. Comunicacions 
denúncies Biloba.

Silenci Administratiu 17 de gener de 2017

GAIP. Comunicacions 
queixes Biloba.

Silenci Administratiu 17 de gener de 2017

GAIP Document de cessió 
de l’antiga audiència

Silenci Administratiu 17 de gener de 2017

GAIP. Deutes de més de 
5000€.

Silenci Administratiu 17 de gener de 2017
resolució   77  /2  0  17

GAIP. Sancions GU 
donades de baixa.

Silenci Administratiu 23 de gener de 2017
resolució   98  /2017

GAIP. Conveni cessió de 
marca Club Banyetes.

La informació sol·licitada 
no ha estat lliurada.

27 de gener de 2017

GAIP. Multes vehicles 
oficials.

L’ajuntament menteix a la 
GAIP per evitar trametre la
informació

31 de gener de 2017
resolució 8  6  /2017

GAIP. Actes comissions 
consorci de residus Consell
Comarcal.

Silenci Administratiu 31 de gener de 2017
resolució 85/2017

GAIP. Expedient 127/1992 
Serveis Públics de l’Aigua. 
Varis: Comunicacions 
trimestrals (...)

Silenci Administratiu 7 de febrer de 2017
resolució 112/2  0  17

GAIP. Expedient 127/1992 
Serveis Públics de l’Aigua.
Mancomunitat de Pinyana.

Silenci Administratiu 7 de febrer 2017

GAIP. Expedient 127/1992 
Serveis Públics de l’Aigua.
Inversions realitzades

Silenci Administratiu 7 de febrer 2017

GAIP. Còpia dels decrets 
de les legislatures 
anteriors.

Silenci Administratiu 7 de febrer 2017
resolució 141/2017

GAIP. Modificació tarifes 
aigua

Silenci Administratiu 7 de febrer  2017

GAIP. Rebuts IBI-
Plusvàlues Sur42 

Silenci Administratiu 20 de març de 2017 En procés.

GAIP Bestretes de caixa
2009-2016

A mitges A mitges

GAIP. Expedient de 
manteniment i neteja 

Silenci Administratiu Març 2018.
No ha calgut.

http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0112
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0112
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0112
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0085
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0086
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0086
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0086
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0098
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0098
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0098
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0077
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0077
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0077
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0077
http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0077


13/2016 Es va donar accés a 
l’expedient el mateix 
dia que es va iniciar el 
procés.

Altres peticions d'informació que no han arribat a recurs són les següents:

2015 Mes    Vist

Estat execució dels pressupostos de l’Ajuntament, Organismes Autònoms, 
Empreses Municipals o consorcis (...)

Juliol

Relació de tota la contractació menor executada fins al 30 de juny de 2015

Còpia i estat dels comptes justificatius oberts de l’Ajuntament, Organismes 
Autònoms, Empreses Municipals o consorcis, Fundacions (...)

Còpia de tots els decrets de cessament del personal eventual durant 2015

Còpia de tots els contractes d’externalització o gestió indirecta de concessió 
dels serveis públics de l’Ajuntament, Organismes Autònoms, Empreses 
Municipals o consorcis, Fundacions (...)

A mitges

Còpia de l’escriptura de cessió de la gestió pàrquing Ricard Vinyes

Decrets de Pròrroga dels pressupostos del 2011 al 2014 (...)

Còpia de les factures, pagades o pendents de les festes populars (...)

Còpia dels contractes de formalització de préstecs o instruments financers 
(...)

Annex de subvencions dels pressupostos 2014 i 2015

Còpia dels convenis subscrits entre Ajuntament, Organismes Autònoms (...) A mitges

Taula de viatgers del servei de transport urbà de viatgers de l’any 2015
(...)

Relació i causes del desistiment d’empadronaments durant 2015

Còpia de la llicència d’obres de l’Edifici de la Guàrdia Urbana.



Relació i causes del desistiment d’empadronaments durant 2015

Relació factures rebudes fins a 4000€ (IVA exclòs) del departament de 
Promoció econòmica (...)

Plànols de l’equipament del «mercat de la Mariola» Agost

Formalització de contracte de serveis municipals de neteja viària (...)

Contracte del servei d’aparcament regulat, dipòsit de vehicles (...)

Contracte de concessió d’explotació del servei d’abastament d’aigua (...)

El Pla d’Ajust de l’Ajuntament en ref. al Decret Llei 4/2012 (...)

Factures emeses per Espectacles la Traca i Zucar Event, a l’Ajuntament (...)

Factures emeses per Espectacles la Traca i Zucar Event, a  Fundacions (...)

Relació ingressos taquilla del Teatre de  la Llotja (2011-2014), (...)

Relació de bancs que incompleixen les resolucions administratives dictades 
per   l’Ajuntament als quals s’ha d’imposar multes coercitives (...)

Relació de recursos de reposició presentats contra els expedients 
sancionadors del departament de seguretat ciutadana (...)

Estatuts, comptabilitat, factures Fundació Llotja i Fundació Paisatge Urbà

Estatuts, comptabilitat (...) Consorci Turó de la Seu Vella, Parc 

Relació de proveïdors finançament del Pla de pagament a Proveïdors (...)

Còpia del Pla d’inspecció tributària i còpia dels plans parcials Ordenances (...)

Varis en relació al Mercat del Pla  (contractes, relació d’obres, memòria...) 

Còpia de les factures físiques amb numeració concreta relatives al Sr. FSG. Oct.



Relació i causes del desistiment d’empadronaments durant 2015

Còpia dels expedients de licitació a favor de l’empresa Clanser, S.A

Còpia dels contractes formalitzats entre Ajuntament i Clanser, S.A

Còpia de les factures adjuntes  (annex Clanser, S.A)

Relació de les operacions de pagament i bestretes de caixa relatives a 2011-
2015.

A mitges

Còpia de les factures de Gas Natural  i Consum elèctric especificades.

Recull de totes les peticions d’informació sol·licitades i no contestades.

Accés als expedients de regularització tributaria 963/12 i als expedients 
sancionadors 849/12 i 904/12

Des.

Sol·licitud d’Empar al Síndic de Greuges Municipal, per la informació no lliurada

2016 Mes    Vist

Accés a l’expedient 12/5 de llicències d’Obres i 50/6 del Dep. De Disciplina 
Urbanística

Març

Accés i relació contractació pagada amb la partida «enllumenat públic, altres 
inversions» (...)

Comptabilitat de la Fundació Privada Lleida21 a Intervenció. Abril

Comptabilitat de Fundació Paisatge Urbà exercici comptable 2011-2015

Expedients de microcrèdits a dones 2014 i 2015 a Seguretat Ciutadana

Comptabilitat de l’Ajuntament de Lleida, Fundació Teatre la Llotja i Paisatge 
Urbà de 2011 a 2015.

Petició d’accés a l’expedient DU-102 disciplina urbanística. Maig

Accés al projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Sur 42, Torre Salses

Còpia de les liquidacions impost increment de valor terrenys de naturalesa 
urbana de les referències cadastrals referenciades (...)



Accés a l’expedient 8 i 9/2016 del Dep. Contractació

Còpia del model 347 de Declaració Anual d’operacions amb terceres (...)

Expedients 23/2016 i 58/2016 del Dep. Contractació Jun

Pla d’inversions del 2016 en referència a l’expedient 127/1992

Expedients 5, 9, 32, 66, 90 i 122/16 del Dep. Contractació

Expedient 163/16 
Pla de Mobilitat de les Basses Alpicat, del Dep. Contractació

Expedients sancionadors locals nocturns

Expedient d’obra tema carril bici

Expedients 84/15 i 75/16 al Dep. Recaptació Juliol

Expedients 84/15 i 75/16 a Inspecció

Accés a l’expedient IA15-645 llicència ambiental sol·licitada per Bluerenting. Agost

Accés a número d’operació concret emès per Gas Natural (...)

Còpia dels PPT i PCAP del contrate de gestió d’aparcament regulat (...)

Accés a l’expedient de CMS. A Recursos Humans. Set.

Accés als Padrons Fiscals de l’Impost Bens Immobles naturalesa urbana.

Accés a l’expedient 142/13 del Contracte de Gestió de Serveis, seguretat vial.

Accés als fulls d’encàrrec de materials i altres, Club Banyetes. Oct.

Còpia de les liquidacions de les bestretes de caixa de 2006 a 2016. A mitges



Pla d’inversions del 2016 en referència a l’expedient 127/1992

Accés i còpia als decrets de les anteriors legislatures des de 2006 (...)

Accés als expedients següents: 4,27,28,29,34,46,53 i 57/16. A mitges

Còpia del document de cessió de l’Antic Palau de Justícia. Nov.

Vista dels Exp. de contractació 75/16, Exp. 94/16, Exp. 87/16, Exp. 123/16, 
Exp. 124/16.

A mitges

Accés a documentació relació obres carrer Ivars Urgell i L-11.

Accés a documentació en relació a les queixes per l’activitat a Biloba.

Accés a documentació d’atorgament de llicència municipal Biloba.

Accés a l’autorització de la llicència urbanística (...).

Llistat deutors més de 5000€ (...)

Relació de tots els contractes enllumenat públic «altres inversions»

Informes Edusi a la Comissió de l’Horta

A Inspecció de Tributs per la revisió de multes de disciplina urbanística, 
baixes en execució.

Des.

Accés a les denúncies/sancions guàrdia Urbana de Lleida, zona blava,radars...

Relació de les factures abonades a un particular. 1

Relació de les factures abonades a un particular. 2

Serveis Aigua, exp. 127/1992 varis.

Contracte escoles bressol municipal i altres docs en relació.

Multes vehicles municipals.



Pla d’inversions del 2016 en referència a l’expedient 127/1992

Acta reunió Patronat de Paisatge Urbà (...).

Còpia dels PPT i PCAP del contrate de gestió d’aparcament regulat (...)

Contractació, expedients 115, 146 i 168/2016 i altres. A mitges

A Inspecció, Expedient 140/2016

A Protecció Civil, Conveni de col·laboració (...) vist

Expedients relatius a microcrèdits dones 2016

Protocol d’expedició de còpies electròniques digitalització segura

2017 Mes     Vist

Protocol de col·laboració «Growing Together» Gen.

Contractació. Expedients 74/16, 83/16, 86/16, 96/16.

Expedient de recaptació, del Decret 8251.

Inspecció de tributs. Varis.

Patrimoni. Expedient de 7/2017. Llicència activitat circ.

Expedient 8-2016 licitació Club Banyetes

Còpia dels contractes amb IMPURSA Febr.

Relació assegurança cobertura SWAP (...)

Exp de contractació 1/2012 Fundació teatre de la Llotja

Exp. de contractació 146/16



Protocol d’expedició de còpies electròniques digitalització segura

Document de cessió de la gestió del domini web de la llotja i el servei de 
taquilla entre Llotja SA i Fundació teatre de la Llotja

Expedients de licitació admin. CNC

Varis a urbanisme sobre les finques ubicades a SUR-42, expedients, 
plusvàlues, factures IBI

Referència cadastral i plusvàlua, transmissions fetes per OLAIN, GESCAT
I BUILDINGCENTER SAU (...)

vist

Projecte de reparcel·lació Sur 42 de 2004 Març

Informació IMPURSA

Padrons fiscals varis

Revisió Sol·licitud Criteri arxivístic

Petició d’expedient de les dos torres de la Llotja, tramitació de llicència 
d’obres

Abril

Informació sobre l’expedient de Vancouver Gestió 



Expedient de multes 8472/2016 decret 995Maig

Plans Pressupostaris  2018-2020

Conveni Servei Català de Trànsit

Model 347 Declaració AEAT

Exp. IA15-645 Indústria i Activitats

Padrons fiscals IBI urbà 2017

Expedients del 2016: 375, 347, 343, 336,302, 291, 263, 262, 251, 250, 249,

243, 220, 219, 218, 187, 183, 173, 172, 171 i 168.

Sol·licitud còpia model 347 de 2016 presentat per l’AEAT

Relació contrapartida de Pressuposts

Petició exp. SER_MENI_2017-0005

Petició de Contractació menor 24-11 a 31-12 Juny

Petició multes concretes a Gestió tributària.

Conveni seguretat ciutadana 

Multes vehicles privats i municipals 

Expedient multes varies



Expedient de multes 8472/2016 decret 995Maig

Pla Municipal d’Emergència Nuclear (PAMEN )

Accés a l’expedient número 1179929, Gestió Tributària i Multes de Circulació

Petició comptabilitat de l’Ajuntament de Lleida, any 2016. Juliol

Petició comptabilitat de Fundació Lleida21, any 2016.

Petició comptabilitat de  la Fundació Teatre la Llotja, any 2016.

Petició comptabilitat de  Paisatge Urbà, any 2016.

Bestreta de caixa fixa alcaldia 2016

Bestreta de caixa fixa alcaldia 2010 Agost

Expedients de les activitats ramaderes (...) Set.

Expedient de contractació 176/2007 Novem.

Expedient de Disciplina Urbanística DU15-579

Expedient a Seguretat Ciutadana relatiu a radars velocitat 60km/h

2018 Mes     Vist

Junta de Sequiatge i Comunitats de Regants
gener

Petició a alcaldia per actuacions d’investigació demanades



Expedient de multes 8472/2016 decret 995Maig

Petició informe Dirojo febrer

Taxa canera municipal

Relació factures pagaments 2016 i 2017

Llistat pagaments ordenança fiscal

Expedient LCO17 380 Torres Llotja març

Còpia del model 347 Declaració anual d’operacions amb tercers 2017 abril

Taxa sòl i subsòl 2016 i 2017 maig

Expedient LCO17 380 Torres Llotja (2a visita expedient)
**lliurat però no possible el veure'l.

maig

Petició padrons fiscals rústica i urbana setem.

Registre entrades i sortides a la Canera setembre

Documentació en referència al decret d'alcaldia 6463 octub.

Documentació en referència al decret d'alcaldia 6502 octubre

Expedients Disciplina urbanística Biloba novembre



Expedient de multes 8472/2016 decret 995Maig

2019

CNC PCAP concessionària de Restauració de la Llotja gener 
2019

Llistat de solars i terrenys de titularitat municipal.no lliurat en excel



7. CONSELL COMARCAL

7.1 Peticions d’informació:

2016 Mes Pendent

Conveni entre ACM i SGAE Oct.

Còpia de l'Oferta de l'empresa Alesa a la licitació del menjador de Consell 
Comarcal i les certificacions de productes ecològics de proximitat i els ràtios de
monitors. Fitxes i els menús i la informació facilitada a la comissió de 
seguiment del 23 de novembre en format pdf.

Nov.

Expedient de la Deixalleria de Montoliu.

Còpia de totes les actes del Consell General del Consorci de Residus del Segrià
des de la constitució fins a l’actualitat.

Dese.

2017 Mes Pendent

Còpia de totes les ordres de pagament signades per la Presidència del Consell 
Comarcal durant la legislatura 2011/2015.

Còpia del Decret o Document administratiu mitjançant el qual es retira 
l’atribució d’ordenar pagaments al Gerent del Consell Comarcal, durant la 
legislatura 2011/2015.

Desem
.

2018 Mes Pendent

Petició de decrets a partir del 2014 febrer

Petició d'informe de secretaria sobre el servei de menjador octubr.



7.2 Comissions, Juntes de Portaveus i Plens

TIPUS DATA

2015

Consell Comarcal reunió inicial 7 de juliol de 2015

Constitució del Consell 8 de juliol de 2015

Cartipàs 16 de juliol de 2015

Cartipàs 28 de juliol de 2015

Ple de Consell Comarcal 29 de juliol de 2015

Junta de Portaveus 6 d’agost de 2015

Ple de Consell Comarcal 2 de setembre de 2015

Ple de Consell Comarcal 10 de setembre de 2015

Junta de Portaveus 1 d’octubre de 2015

Ple de Consell Comarcal 6 de novembre de 2015

Junta de Portaveus 3 de desembre de 2015

Comissions Informatives 9 de desembre de 2015

Ple de Consell Comarcal 17 de desembre de 2015

2016

Comissions Informatives 4 de febrer de 2016

Junta de Portaveus 16 de febrer de 2016

Comissions Informatives 24 de febrer de 2016

Junta de Portaveus 29 de febrer de 2016



Ple de Consell Comarcal
- Moció CdLL d’alliberament de l’AP-2 (...)

4 de març de 2016

Comissions informatives 27 d’abril de 2016

Obertura Pliques 2 de maig de 2016

Ple de Consell Comarcal
Esmena a Moció d’ERC.

6 de maig de 2016

Preparació concurs recollida de residus 18 de maig de 2016

Procediment de contractació per l’adjudicació de gestió del servei de 
menjador escolar

19 de maig de 2016

Junta de Portaveus 2 de juny de 2016

Comissions i Junta de Portaveus 25 de juliol de 2016

Ple de Consell Comarcal 29 de juliol de 2016

Comissions i Junta de Portaveus 29 d’agost de 2016

Ple de Consell Comarcal 2 de setembre de 2016

Junta de Portaveus 6 d’octubre de 2016

Ple de Consell Comarcal 4 d’octubre de 2016

Comissions Consell Comarcal 26 d’octubre de 2016

Preparació Junta de Portaveus 31 d’octubre de 2016

Ple de Consell Comarcal 4 de novembre de 2016

Junta de Portaveus 1 de desembre de 2016

Comissions i Junta de Portaveus 16 de desembre de 2016

Ple de Consell Comarcal 22 de desembre de 2016

2017

Comissions i Junta de Portaveus 30 de gener de 2017

Ple de Consell Comarcal 3 de febrer de 2017

Visita a la cuina central de l’empresa Alesa Catering Services 1 de març de 2017

Comissió de Seguiment del Servei de Menjador Escolar de Consell 
Comarcal

10 de març de 2017

Comissions i Junta de Portaveus 3 d’abril de 2017

Ple de Consell Comarcal 7 d’abril de 2017

Reunió per la licitació del Centre de Tractament de Residus de 
Montoliu.

27 d’abril de 2017

Junta de Portaveus i comissions 8 de juny 

Comissió Informativa de Medi Ambient  -No es pot assistir. 21 de juny



Ple de Consell Comarcal
- Moció CdLL d’alliberament de l’AP-2 (...)

4 de març de 2016

Ple de Consell Comarcal 7 de juliol

Comissió Especial de Comptes i Junta de Portaveus 31 de juliol

Comissió Extraordinària Medi Ambient, Consell Comarcal 3 d’agost

Ple de Consell Comarcal 4 d’agost

Junta de Portaveus 25 de setembre 

Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia 11 d’octubre

Junta de Portaveus 11 d’octubre

Ple de Consell Comarcal 11 d’octubre

Junta de Portaveus i Ple Extraordinari J 25 d’octubre

Junta de Portaveus 2 de novembre

Sessió extraordinària Comissió de Medi ambient 23 de novembre

Junta de Portaveus  i comissions 27 de novembre

Ple de Consell Comarcal 1 de desembre

Ple Extraordinari Pressupostos Consell Comarcal 13 de desembre

Comissió de Seguiment Menjador Escolar 20 de desembre



2018

Junta de Portaveus i Comissions a Consell Comarcal 29 de gener

Ple de Consell Comarcal 2 de febrer

Junta de Portaveus i Comissions a Consell Comarcal 9 d’abril

Ple de Consell Comarcal 13 d’abril

Junta de Portaveus 3 de maig

Comissió de seguiment dels serveis de menjador Consell Comarcal 8 de maig

Comissió de seguiment dels serveis de menjador Consell Comarcal 27 de juny

Comissió Extraordinària Consell Comarcal 19 de juliol

Junta de Portaveus i comissions 30 de juliol

Ple de Consell Comarcal 3 d'agost

Junta de Portaveus 6 de setembre

Comissions i Junta de Portaveus 1 d'octubre

Ple de Consell Comarcal- Excusat/ coincidia amb el Ple municipal 5 d'octubre

Comissions i Junta de Portaveus 10 de desembre

Ple de Consell Comarcal 14 de desembre

Comissió de Seguiment Menjadors, Consell Comarcal 20 de desembre

2019

Junta de Portaveus 10 de gener

Ple del Consell Comarcal 1 de febrer

Junta de Portaveus 7 de març

Comissions i Ple extraordinari 19 de mar¢

Comssió informativa benestar i familia 1 d'abril

Ple ordinari 5 d'abril
 



            8. COMUNICACIÓ    
_______________________________________________________________________________

8.1 Seguiment dels comptes a xarxes del Comú de Lleida
Abril 2018 Gener 2019 Maig 2019

Facebook 3.253 3.950 4.042

Twitter 2.589 4.185 4.325

Grup Canal Telegram 65 116 115

Canal Youtube 44 subscripcions
9213 visualitzacions

73 subscripcions
20.200 visualitzacions

73 subscripcions
21.191 
visualitzacions

Instagram 50 887 971

Grup/canal difusió 
Whatsapp

Indeterminat 132 224

8.2. Publicacions al web juny 2015-maig 2019

https://comudelleida.cat/formulari-whatsapp/
https://comudelleida.cat/formulari-whatsapp/
https://www.instagram.com/comudelleida/
https://www.youtube.com/channel/UCSCLApEIvGqbFixbYibKEQA
https://t.me/ComudeLleida
https://twitter.com/comudelleida
https://www.facebook.com/ComuDeLleida/


2019

La Ciutat Valenta que defensem des del Comú, un projecte compartit

Presentem la llista capaç, diversa i plural que la gent de Lleida ha escollit per fer una #CiutatValenta

“  Des dels municipis cal lluitar ja contra el canvi climàtic”

La Ciutat Valenta ha aconseguit aturar el POUM de Larrosa: ara toca canviar les majories i fer una ciutat per a la gent

 El Comú presenta denuncia per infraccions greus a la canera municipal, on alguns anys la mortalitat supera el 40%

 Volem millorar la canera i amb aquest esperit hem fet arribar les propostes per al benestar dels animals

Revista Paeria: “Tota aquesta revista és propaganda electoral”

 L’Ajuntament incompleix la seva pròpia ordenança de benestar animal al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, on moren el 
23,5% d’animals que hi entren

La carta de Larrosa prohibida per la Junta Electoral de Zona: un compendi de falsedats sobre El Bosquet de Palauet pagades amb 
diner públic

El Comú assoleix l’objectiu dels 1.500 avals fixat per presentar-se a les eleccions

El POUM limita l’alçada de més de 2.000 edificis i redueix més les zones verdes

Quatre anys de treball per al bé comú

El Comú supera els mil avals en tres caps de setmana de recollida

L’especulació del POUM del PSC amb els Camps Elisis: pisos innecessaris, menys Fira i menys espais verds

“  Aquest és un POUM no consensuat, sortit del barret electoral de Larrosa”

En el Dia Mundial de l’Aigua, el Comú proposa un Centre sobre la gestió d’aquest bé comú perquè Lleida desenvolupi la seua 
capitalitat

La voluntat d’aprovar el POUM de forma imminent vulnera drets polítics i demostra dèficits democràtics: impossible analitzar en 6 

https://comudelleida.cat/la-voluntat-daprovar-el-poum-de-forma-imminent-vulnera-drets-politics-i-demostra-deficits-democratics-impossible-analitzar-en-6-dies-milers-de-folis-de-documents/
https://comudelleida.cat/aigua3/
https://comudelleida.cat/aigua3/
https://comudelleida.cat/aquest-es-un-poum-no-consensuat-sortit-del-barret-electoral-del-larrosa/
https://comudelleida.cat/lespeculacio-del-poum-del-psc-amb-els-camps-elisis-pisos-innecessaris-menys-fira-i-menys-espais-verds/
https://comudelleida.cat/el-comu-supera-els-mil-avals-en-tres-caps-de-setmana-de-recollida/
https://comudelleida.cat/quatre-anys-de-treball-per-al-be-comu/
https://comudelleida.cat/el-poum-limita-lalcada-de-mes-de-2-000-edificis-i-redueix-mes-les-zones-verdes/
https://comudelleida.cat/el-comu-assoleix-lobjectiu-dels-1-500-avals-fixat-per-presentar-se-a-les-eleccions/
https://comudelleida.cat/els-veins-de-la-bordeta-reben-una-carta-de-lalcalde-larrosa-pagada-amb-diners-publics-carregada-de-falsedats-sobre-el-bosquet-de-palauet/
https://comudelleida.cat/els-veins-de-la-bordeta-reben-una-carta-de-lalcalde-larrosa-pagada-amb-diners-publics-carregada-de-falsedats-sobre-el-bosquet-de-palauet/
https://comudelleida.cat/lajuntament-incompleix-la-seva-propia-ordenanca-de-benestar-animal-al-centre-dacollida-danimals-de-companyia-on-moren-el-235-danimals-que-hi-entren/
https://comudelleida.cat/lajuntament-incompleix-la-seva-propia-ordenanca-de-benestar-animal-al-centre-dacollida-danimals-de-companyia-on-moren-el-235-danimals-que-hi-entren/
https://comudelleida.cat/revista-paeria-tota-aquesta-revista-es-propaganda-electoral/
https://comudelleida.cat/volem-millorar-la-canera-i-amb-aquest-esperit-hem-fet-arribar-les-propostes-per-al-benestar-dels-animals/
https://comudelleida.cat/el-comu-presenta-denuncia-per-infraccions-greus-a-la-canera-municipal-on-alguns-anys-la-mortalitat-supera-el-40/
https://comudelleida.cat/la-ciutat-valenta-ha-aconseguit-aturar-el-poum-de-larrosa-ara-toca-canviar-les-majories-i-fer-una-ciutat-per-a-la-gent/
https://comudelleida.cat/des-dels-municipis-cal-lluitar-ja-contra-el-canvi-climatic/
https://comudelleida.cat/presentem-la-llista-capac-diversa-i-plural-que-la-gent-de-lleida-ha-escollit-per-fer-una-ciutatvalenta/
https://comudelleida.cat/la-ciutat-valenta-que-defensem-des-del-comu-un-projecte-compartit/


2019

dies milers de folis de documents

‘  Triplet’ de decisions del Consell Comarcal per afavorir grans empreses i la banca, i en contra de l’interès general

El Comú surt al carrer per recollir 1.500 avals abans de les municipals

Al 2018 la Paeria infla la venda de solars en 6,8 milions, i el decalatge supera els 40 milions en una dècada

Demanem a Larrosa que defensi l’interès del conjunt de la ciutadania, aturi el POUM i eviti les conseqüències greus d’aprovar a 
corre-cuita un pla impugnat

El Comú celebra que, a iniciativa nostra, l’equip de govern faci complir la normativa a les empreses que anuncien prostíbuls en 
l’espai públic

Proposem que Lleida se sumi a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària per defensar d’un sistema econòmic 
respectuós amb persones i medi ambient

Demanem més personal per poder ampliar horaris de ludoteques i menjadors i millorar la conciliació familiar durant les vacances

“  Plantejar una ordenança per a l’horta a corre-cuita i amb finalitats electorals no ajuda a la nostra pagesia”

El Comú de Lleida demana a l’alcalde que no interfereixi políticament en les eleccions de la Junta de Sequiatge

Les reiterades peticions del Comú porten a que el Consell Comarcal del Segrià estudiï possibles sancions a ALESA

Cs, PSC i CIU, en contra de la proposta del Comú de retirar el material dels camins de l’horta que provoca punxades

Més de mil motius per creure en vosaltres

Teixint feminismes, avançant en la igualtat

L’assemblea del Comú aprova per consens la llista que van determinar 1.151 persones participants a les primàries

El Comú exigeix a l’equip de govern que retiri els cartells de prostíbuls de la ciutat en aplicació de l’ordenança vigent fa setmanes

El Comú demana actuacions més decidides per a millorar la qualitat de l’aire, que registra alta contaminació aquests dies a Lleida

https://comudelleida.cat/el-comu-demana-actuacions-mes-decidides-per-a-millorar-la-qualitat-de-laire-que-registra-alta-contaminacio-aquests-dies-a-lleida/
https://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-a-lequip-de-govern-que-retiri-els-cartells-de-prostibuls-de-la-ciutat-en-aplicacio-de-lordenanca-vigent-fa-setmanes/
https://comudelleida.cat/lassemblea-del-comu-aprova-per-consens-la-llista-que-van-determinar-1-151-persones-participants-a-les-primaries/
https://comudelleida.cat/teixint-feminismes-avancant-en-la-igualtat/
https://comudelleida.cat/mes-de-mil-motius-per-creure-en-vosaltres/
https://comudelleida.cat/demanem-que-la-concessionaria-retiri-el-material-dels-camins-que-provoca-punxades-i-que-la-paeria-actui-fent-complir-el-contracte/
https://comudelleida.cat/les-reiterades-peticions-del-comu-porten-a-que-el-consell-comarcal-del-segria-estudii-possibles-sancions-a-alesa/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-demana-a-lalcalde-que-no-interfereixi-politicament-en-les-eleccions-de-la-junta-de-sequiatge/
https://comudelleida.cat/plantejar-una-ordenanca-per-a-lhorta-a-corre-cuita-i-amb-finalitats-electorals-no-ajuda-a-la-nostra-pagesia/
https://comudelleida.cat/demanem-mes-personal-per-poder-ampliar-horaris-de-ludoteques-i-menjadors-i-millorar-la-conciliacio-familiar-durant-les-vacances/
https://comudelleida.cat/proposem-que-lleida-se-sumi-a-la-xarxa-de-municipis-per-leconomia-social-i-solidaria-per-defensar-dun-sistema-economic-respectuos-amb-persones-i-medi-ambient/
https://comudelleida.cat/proposem-que-lleida-se-sumi-a-la-xarxa-de-municipis-per-leconomia-social-i-solidaria-per-defensar-dun-sistema-economic-respectuos-amb-persones-i-medi-ambient/
https://comudelleida.cat/el-comu-celebra-que-a-iniciativa-nostra-lequip-de-govern-faci-complir-la-normativa-a-les-empreses-que-anuncien-prostibuls-en-lespai-public/
https://comudelleida.cat/el-comu-celebra-que-a-iniciativa-nostra-lequip-de-govern-faci-complir-la-normativa-a-les-empreses-que-anuncien-prostibuls-en-lespai-public/
https://comudelleida.cat/demanem-a-larrosa-que-defensi-linteres-del-conjunt-de-la-ciutadania-aturi-el-poum-i-eviti-les-consequencies-greus-daprovar-a-corre-cuita-un-pla-impugnat/
https://comudelleida.cat/demanem-a-larrosa-que-defensi-linteres-del-conjunt-de-la-ciutadania-aturi-el-poum-i-eviti-les-consequencies-greus-daprovar-a-corre-cuita-un-pla-impugnat/
https://comudelleida.cat/al-2018-la-paeria-infla-la-venda-de-solars-en-68-milions-i-el-decalatge-supera-els-40-milions-en-una-decada/
https://comudelleida.cat/el-comu-surt-al-carrer-per-recollir-1-500-avals-abans-de-les-municipals/
https://comudelleida.cat/triplet-de-decisions-del-consell-comarcal-per-afavorir-grans-empreses-i-la-banca-i-en-contra-de-linteres-general/
https://comudelleida.cat/la-voluntat-daprovar-el-poum-de-forma-imminent-vulnera-drets-politics-i-demostra-deficits-democratics-impossible-analitzar-en-6-dies-milers-de-folis-de-documents/
https://comudelleida.cat/la-voluntat-daprovar-el-poum-de-forma-imminent-vulnera-drets-politics-i-demostra-deficits-democratics-impossible-analitzar-en-6-dies-milers-de-folis-de-documents/
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Llista provisional després de la primera volta de les primàries del Comú de Lleida

Les primàries del Comú es tanquen amb 1151 participants, el doble que al 2015

Assemblea del Comú de Lleida el 3 de març per ratificar la llista electoral

   Volem saber de quina manera la Paeria assumirà la gestió dels radars i si l’UTE Sice-Arnó ha complert les inversions compromeses

El Comú de Lleida se suma a la vaga del 21F en defensa dels drets i en contra de la repressió

“  Dona pública”

Prop de 300 vots en les 10 taules al carrer en el primer dia de Primàries Obertes per fer la llista per a les municipals del Comú de 
Lleida

Ja tenim eines per un lloguer assequible

#PrimàriesComú: Les veïnes i veïns de Lleida decidiran la llista del Comú en les properes Municipals

Senyor Valentí, som taronges completes

El Comú de Lleida posa en marxa una plataforma de votació telemàtica pionera per fomentar la participació

“  Hay quienes creemos de verdad en hacer realidad sus sueños”

 Comunicat del Comú de Lleida davant l’inici del judici de l’1-O

Aprovada la proposta del Comú, ERC i la Crida per augmentar la seguretat a l’horta

 Les persones candidates surten al carrer per animar a participar a les primàries del Comú a partir de dissabte 16

 Els comuns defensen la incorporació del Pla Estació als Pressupostos de l’Estat

 El PSC retira la seua petició a Transparència, que incomplia la Llei de Protecció de Dades

https://comudelleida.cat/el-psc-ens-demana-a-la-comissio-de-la-transparencia-que-incomplim-la-llei-de-proteccio-de-dades/
https://comudelleida.cat/els-comuns-defensen-la-incorporacio-del-pla-estacio-als-pressupostos-de-lestat/
https://comudelleida.cat/les-persones-candidates-surten-al-carrer-per-animar-a-participar-a-les-primaries-del-comu-a-partir-de-dissabte-16/
https://comudelleida.cat/erc-la-crida-i-el-comu-sollicitem-augmentar-la-seguretat-a-lhorta/
https://comudelleida.cat/comunicat-del-comu-de-lleida-davant-linici-del-judici-de-l1-o/
https://comudelleida.cat/hay-quienes-creemos-de-verdad-en-hacer-realidad-sus-suenos/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-posa-en-marxa-una-plataforma-de-votacio-telematica-pionera-per-fomentar-la-participacio/
https://comudelleida.cat/senyor-valenti-som-taronges-completes/
https://comudelleida.cat/primariescomu-les-veines-i-veins-de-lleida-decidiran-la-llista-del-comu-en-les-properes-municipals/
https://comudelleida.cat/ja-tenim-eines-per-un-lloguer-assequible/
https://comudelleida.cat/prop-de-300-vots-en-les-10-taules-al-carrer-en-el-primer-dia-de-primaries-obertes-per-fer-la-llista-per-a-les-municipals-del-comu-de-lleida/
https://comudelleida.cat/prop-de-300-vots-en-les-10-taules-al-carrer-en-el-primer-dia-de-primaries-obertes-per-fer-la-llista-per-a-les-municipals-del-comu-de-lleida/
https://comudelleida.cat/dona-publica/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-se-suma-a-la-vaga-del-21f-en-defensa-dels-dels-drets-i-en-contra-de-la-repressio/
https://comudelleida.cat/volem-saber-de-quina-manera-la-paeria-assumira-la-gestio-dels-radars-i-si-lute-sice-arno-ha-complert-les-inversions-compromeses/
https://comudelleida.cat/assemblea-del-comu-de-lleida-per-ratificar-la-llista-electoral/
https://comudelleida.cat/les-primaries-del-comu-arriben-al-darrer-dia-de-votacions-amb-876-votants-una-participacio-que-ja-supera-de-llarg-la-de-2015/
https://comudelleida.cat/llista-provisional-despres-de-la-primera-volta-de-les-primaries-del-comu-de-lleida/
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Al Comú decideixes tu

El Comú, l’únic que vota contra la pròrroga a Alesa davant els problemes reiterats de gestió assenyalats per intervenció

Una llista plural, il·lusionant i pel canvi, de 6 dones i 6 homes que participaran en les primàries del Comú

El que ha votat cada formació en el Ple Paeria de gener

“  Cal aturar Torre Salses, perquè fer més de 40 botigues ofegaria al comerç de la ciutat i perquè no volem paradisos fiscals”

Butlletí: Diumenge 27 assemblea · Admesa la demanda contra el POUM · 21 irregularitats en les contractacions de la Paeria

Aprovada la moció del Comú de Lleida per incrementar els recursos per lluitar contra la violència masclista

Entre totes hem aconseguit que no sonin a Lleida les cançons misògines i homòfobes de Kidd Keo

Diumenge 27 assemblea del Comú de Lleida per ratificar l’acord de candidatura

 Acord perquè Catalunya en Comú i Podem se sumin a la candidatura del Comú de Lleida a les Municipals 2019

 Les 21 irregularitats més destacades que la Sindicatura de Comptes de Catalunya veu en les contractacions de la Paeria

ERC-Avancem, PDeCAT, Crida i Comú denuncien menysteniment del govern del PSC per no convocar la Comissió de Carrers com van demanar

El Comú anuncia l’admissió a tràmit de la demanda judicial contra el POUM i recomana aturar el procediment d’aprovació per 
responsabilitat

El Comú demana que l’equip de govern posi en marxa les obres compromeses als barris a través dels pressupostos participatius i 
informi de l’estat de les propostes guanyadores

El Comú considera necessari avaluar la tasca de la Comissió de la Transparència per millorar-ne el funcionament el proper mandat

Un altre   c  op el 155… i la resta d’articles què?

“Quina aportació fa al bé comú gastar 18.000 euros per tenir un “projecte de cultura” a un mes del final de mandat?”

El Comú demana millores i més il·luminació perquè la pràctica del running es pugui fer sense por

https://comudelleida.cat/el-comu-demana-millores-i-mes-illuminacio-perque-la-practica-del-running-es-pugui-fer-sense-por/
https://comudelleida.cat/quina-aportacio-fa-al-be-comu-gastar-18-000-euros-per-tenir-un-projecte-de-cultura-a-un-mes-del-final-de-mandat/
https://comudelleida.cat/un-altre-cop-el-155-i-la-resta-darticles-que/
https://comudelleida.cat/un-altre-cop-el-155-i-la-resta-darticles-que/
https://comudelleida.cat/un-altre-cop-el-155-i-la-resta-darticles-que/
https://comudelleida.cat/el-comu-considera-necessari-avaluar-la-tasca-de-la-comissio-de-la-transparencia-per-millorar-ne-el-funcionament-el-proper-mandat/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-lequip-de-govern-posi-en-marxa-les-obres-compromeses-als-barris-a-traves-dels-pressupostos-participatius-i-informi-de-lestat-de-les-propostes-guanyadores/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-lequip-de-govern-posi-en-marxa-les-obres-compromeses-als-barris-a-traves-dels-pressupostos-participatius-i-informi-de-lestat-de-les-propostes-guanyadores/
https://comudelleida.cat/el-comu-anuncia-ladmissio-a-tramit-de-la-demanda-judicial-contra-el-poum-i-recomana-aturar-el-procediment-daprovacio-per-responsabilitat/
https://comudelleida.cat/el-comu-anuncia-ladmissio-a-tramit-de-la-demanda-judicial-contra-el-poum-i-recomana-aturar-el-procediment-daprovacio-per-responsabilitat/
https://comudelleida.cat/erc-avancem-pdecat-crida-i-comu-denuncien-menysteniment-del-govern-del-psc-per-no-convocar-la-comissio-de-carrers-com-van-demanar/
https://comudelleida.cat/les-21-irregularitats-mes-destacades-que-la-sindicatura-de-comptes-de-catalunya-veu-en-les-contractacions-de-la-paeria/
https://comudelleida.cat/acord-perque-catalunya-en-comu-i-podem-se-sumin-a-la-candidatura-del-comu-de-lleida-a-les-municipals-2019/
https://comudelleida.cat/diumenge-27-assemblea-del-comu-de-lleida-per-ratificar-lacord-de-candidatura/
https://comudelleida.cat/erc-avancem-crida-cup-i-comu-exigeixen-al-govern-de-la-paeria-que-retiri-el-distintiu-de-qualitat-nits-q-a-la-nuit-per-promoure-el-masclisme-i-lhomofobia/
https://comudelleida.cat/mocio-del-comu-de-lleida-per-incrementar-els-recursos-per-lluitar-contra-la-violencia-masclista/
https://comudelleida.cat/butlleti-diumenge-27-assemblea-%C2%B7-admesa-la-demanda-contra-el-poum-%C2%B7-21-irregularitats-en-les-contractacions-de-la-paeria/
https://comudelleida.cat/cal-aturar-torre-salses-perque-fer-mes-de-40-botigues-ofegaria-al-comerc-de-la-ciutat-i-perque-no-volem-paradisos-fiscals/
https://comudelleida.cat/el-que-ha-votat-cada-formacio-en-el-ple-paeria-de-gener/
https://comudelleida.cat/una-llista-plural-illusionant-i-pel-canvi-de-6-dones-i-6-homes-que-participaran-en-les-primaries-del-comu/
https://comudelleida.cat/demanem-al-cc-del-segria-que-no-prorrogui-el-contracte-amb-alesa-davant-els-problemes-reiterats-de-gestio-assenyalats-fins-i-tot-per-intervencio/
https://comudelleida.cat/al-comu-decideixes-tu/
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Aturem el POUM va a Democràcia-Noguerola i Pardinyes · Un mandat per mantenir viva l’Horta de Lleida · Alesa escatima monitors

Un mandat per mantenir viva l’Horta de Lleida

En un format clar i comprensible tot el que va passar en el darrer ple de 2018: observeu la coincidència plena de vot de PSC i Cs

2018

Les 12 piulades del Comú de Lleida que més ho van petar al 2018

Demanem al Consell del Segrià que no permeti a Alesa escatimar monitors de menjador com fa en centres de Puigverd, La Granja o 
Lleida

Butlletí: Fer una disco a la Llotja perjudica al sector · Els investigats per l’EMU tomben la proposta del Comú per fer-lo més social i 
viable

ERC, Crida i Comú demanem que no s’utilitzi la llotja de discoteca perquè no ho contemplen els plecs i pel perjudici al sector

PDeCAT, PSC i ERC frenen la millora i la transparència del servei de menjador escolar al Segrià

Demanem convocar amb urgència la comissió especial de carrers pels canvis anunciats per l’alcalde

El Comú de Lleida supera els 4000 euros en el finançament col·lectiu per tirar endavant el contenciós #AturemElPOUM

Moció conjunta al Consell Comarcal per instar Ensenyament a crear el marc legal perquè les AMPA segueixin gestionant menjadors

Els mateixos que estan investigats pel cas EMU tomben la proposta del Comú per fer-lo més social i viable

El que vota cada grup municipal us explica moltes coses: PSC i Cs coincideixen en gairebé tot

https://comudelleida.cat/el-que-vota-cada-grup-municipal-us-explica-moltes-coses-psc-i-cs-coincideixen-en-gairebe-tot/
https://comudelleida.cat/els-mateixos-que-estan-investigats-pel-cas-emu-tomben-la-proposta-del-comu-per-fer-lo-mes-social-i-viable/
https://comudelleida.cat/presentem-una-mocio-conjunta-al-consell-comarcal-per-instar-ensenyament-a-crear-el-marc-legal-perque-les-ampa-segueixin-gestionant-menjadors/
https://comudelleida.cat/entre-totes-aturemelpoum/
https://comudelleida.cat/demanem-convocar-amb-urgencia-la-comissio-especial-de-carrers-pels-canvis-anunciats-per-lalcalde/
https://comudelleida.cat/pdecat-psc-i-erc-frenen-la-millora-i-la-transparencia-del-servei-de-menjador-escolar-al-segria/
https://comudelleida.cat/erc-crida-i-comu-demanem-que-no-sutilitzi-la-llotja-de-discoteca-perque-no-ho-contemplen-els-plecs-i-pel-perjudici-al-sector/
https://comudelleida.cat/butlleti-fer-una-disco-a-la-llotja-perjudica-al-sector-%C2%B7-anem-a-lescorxador-i-la-mariola-a-explicar-el-poum-%C2%B7-els-investigats-per-lemu-tomben-la-proposta-del-comu-per-fer-lo-mes-social/
https://comudelleida.cat/butlleti-fer-una-disco-a-la-llotja-perjudica-al-sector-%C2%B7-anem-a-lescorxador-i-la-mariola-a-explicar-el-poum-%C2%B7-els-investigats-per-lemu-tomben-la-proposta-del-comu-per-fer-lo-mes-social/
https://comudelleida.cat/demanem-al-consell-del-segria-que-no-permeti-a-alesa-escatimar-20-monitors-de-menjador-en-centres-de-puigverd-la-granja-i-lleida/
https://comudelleida.cat/demanem-al-consell-del-segria-que-no-permeti-a-alesa-escatimar-20-monitors-de-menjador-en-centres-de-puigverd-la-granja-i-lleida/
https://comudelleida.cat/les-12-piulades-del-comu-de-lleida-que-mes-ho-han-petat-aquest-2018/
https://comudelleida.cat/en-un-format-clar-i-comprensible-tot-el-que-va-passar-en-el-darrer-ple-de-2018-observeu-la-coincidencia-plena-de-vot-de-psc-i-cs/
https://comudelleida.cat/un-mandat-per-mantenir-viva-lhorta-de-lleida/
https://comudelleida.cat/aturem-el-poum-va-a-democracia-noguerola-i-pardinyes-%C2%B7-un-mandat-per-mantenir-viva-lhorta-de-lleida-%C2%B7-alesa-escatima-monitors/
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Butlletí: Som al carrer per aturar el POUM! · Ens tomben moció pel 30% dels pisos nous protegits · No volen una EMU més social i 
viable

El futur de Lleida el fem entre totes

Demanem l’informe jurídic que avali el conveni entre l’ajuntament i Torre Salses

El Comú proposa reservar un 30% de les noves promocions privades a habitatges de titularitat pública i de protecció oficial, que 
suposarien uns 200 habitatges per any

Comencem el 2019 explicant els motius per aturar el POUM als veïns de Democràcia-Noguerola i de Pardinyes

“El Consell Escolar Municipal ha de servir per donar solucions a la comunitat educativa davant l’amenaça del decret de menjadors”

La Generalitat admet que no està justificada la revisió anticipada del POUM que fa l’equip de govern

El Comú proposa que l’EMU assumeixi la supervisió dels serveis públics externalitzats i pugui emprendre processos de 
remunicipalització

Una proposta global de #PressupostosEnComú amb menys impostos, millors serveis i reducció del deute

El Comú demana mesures a la Paeria per compensar els efectes devastadors de la cadastrada

L’assemblea del Comú aprova el reglament de primàries i determina que en els 2 primers llocs hi haurà, com a mínim, una dona

El Comú demana convocar el CEM per tractar el decret menjadors

Ni mu sobre radars i neteja: de la Comissió de transparència a la “omissió” de transparència

Aportem documents que demostren la vinculació d’Eurofund amb un entramat de societats amb seu en un paradís fiscal

https://comudelleida.cat/aportem-documents-que-demostren-la-vinculacio-deurofund-amb-un-entramat-de-societats-amb-seu-en-un-paradis-fiscal/
https://comudelleida.cat/ni-mu-sobre-radars-i-neteja-de-la-comissio-de-transparencia-a-la-omissio-de-transparencia/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-convocar-el-cem-per-tractar-el-decret-menjadors/
https://comudelleida.cat/lassemblea-del-comu-aprova-el-reglament-de-primaries-i-determina-que-en-els-2-primers-llocs-hi-haura-com-a-minim-una-dona/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-mesures-a-la-paeria-per-compensar-els-efectes-devastadors-de-la-cadastrada/
https://comudelleida.cat/una-proposta-global-de-pressupostosencomu-amb-menys-impostos-millors-serveis-i-reduccio-del-deute/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-que-lemu-assumeixi-la-supervisio-dels-serveis-publics-externalitzats-i-pugui-emprendre-processos-de-remunicipalitzacio/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-que-lemu-assumeixi-la-supervisio-dels-serveis-publics-externalitzats-i-pugui-emprendre-processos-de-remunicipalitzacio/
https://comudelleida.cat/la-generalitat-admet-que-no-esta-justificada-la-revisio-anticipada-del-poum-que-fa-lequip-de-govern/
https://comudelleida.cat/el-consell-escolar-municipal-ha-de-servir-per-donar-solucions-a-la-comunitat-educativa-davant-lamenaca-del-decret-de-menjadors/
https://comudelleida.cat/el-comu-surt-al-carrer-per-explicar-a-la-ciutadania-els-motius-per-aturar-el-poum/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-reservar-un-30-de-les-noves-promocions-privades-a-habitatges-de-titularitat-publica-i-de-proteccio-oficial-que-suposarien-uns-200-habitatges-per-any/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-reservar-un-30-de-les-noves-promocions-privades-a-habitatges-de-titularitat-publica-i-de-proteccio-oficial-que-suposarien-uns-200-habitatges-per-any/
https://comudelleida.cat/demanem-si-hi-ha-cap-informe-juridic-que-avali-el-conveni-amb-lempresa-promotora-de-torre-salses/
https://comudelleida.cat/el-futur-de-lleida-el-fem-entre-totes/
https://comudelleida.cat/butlleti-som-al-carrer-per-aturar-el-poum-%C2%B7-ens-tomben-mocio-pel-30-dels-pisos-nous-protegits-%C2%B7-no-volen-una-emu-mes-social-i-viable/
https://comudelleida.cat/butlleti-som-al-carrer-per-aturar-el-poum-%C2%B7-ens-tomben-mocio-pel-30-dels-pisos-nous-protegits-%C2%B7-no-volen-una-emu-mes-social-i-viable/
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Butlletí: Assemblea Comú · Torre Salses i paradisos fiscals · Aprovada moció pobresa energètica

Els Comuns denuncien la vinculació de l’empresa promotora de Torre Salses amb paradisos fiscals

Diumenge 11 us esperem a l’assemblea del Comú de Lleida

Demanem transparència en la concessió dels menjadors escolars i que es permeti les AMPA seguir gestionant el servei

Davant la buidor del projecte Mariola 20.000

Demanem a l’alcalde Larrosa que cessi Joan Gómez per haver defensat desnonar una família amb 5 fills “per mal comportament”

Aprovada la moció del Comú perquè els afectats per pobresa energètica puguin emprendre mesures d’eficiència a les llars i s’aturi 
l’assetjament

Butlletí: Eines contra la pobresa energètica · Volem licitació de la zona blava per lots · Larrosa s’amaga

El Comú demana que s’allarguin les bonificacions a l’IBI rústic i que la Paeria atengui les necessitats de la pagesia i no l’ofegui més

El Comú aposta perquè la licitació de la zona blava sigui per lots per permetre que hi optin també empreses petites

Larrosa s’amaga, falta al respecte a la presidència de Transparència i ni tan sols respon a les peticions d’informació sobre l’aigua

El Comú aconsegueix el compromís per la neteja i el manteniment del Mercat Central de Fruites i Verdures

Un any després de l’1O, urgeix acabar amb polítiques reaccionàries que retallen llibertats

Butlletí Comú: Fem una llista transversal i ciutadana per a les municipals · L’equip de govern diu no a reduir l’IBI un 4% · Prou 
publicitat en l’espai públic de prostíbuls

https://comudelleida.cat/butlleti-comu-fem-una-llista-transversal-i-ciutadana-per-a-les-municipals-%C2%B7-lequip-de-govern-diu-no-a-reduir-libi-un-4-%C2%B7-prou-publicitat-en-lespai-public-de-pros/
https://comudelleida.cat/butlleti-comu-fem-una-llista-transversal-i-ciutadana-per-a-les-municipals-%C2%B7-lequip-de-govern-diu-no-a-reduir-libi-un-4-%C2%B7-prou-publicitat-en-lespai-public-de-pros/
https://comudelleida.cat/un-any-despres-de-l1o-urgeix-acabar-amb-politiques-reaccionaries-que-retallen-llibertats/
https://comudelleida.cat/el-comu-aconsegueix-el-compromis-per-la-neteja-i-el-manteniment-del-mercat-central/
https://comudelleida.cat/larrosa-samaga-falta-al-respecte-a-la-presidencia-de-transparencia-i-ni-tan-sols-respon-a-les-peticions-dinformacio-sobre-laigua/
https://comudelleida.cat/el-comu-aposta-perque-la-licitacio-de-la-zona-blava-sigui-per-lots-per-permetre-que-hi-optin-tambe-empreses-petites/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-sallarguin-les-bonificacions-a-libi-rustic-i-que-la-paeria-atengui-les-necessitats-de-la-pagesia-i-no-lofegui-mes/
https://comudelleida.cat/23173-2/
https://comudelleida.cat/mociopobresaenergetica/
https://comudelleida.cat/mociopobresaenergetica/
https://comudelleida.cat/demanem-a-lalcalde-larrosa-que-cessi-joan-gomez-per-haver-defensat-desnonar-una-familia-amb-5-fills-per-mal-comportament/
https://comudelleida.cat/davant-la-buidor-del-projecte-mariola-20-000/
https://comudelleida.cat/demanem-transparencia-en-la-concessio-dels-menjadors-escolars-i-que-es-permeti-les-ampa-seguir-gestionant-el-servei/
https://comudelleida.cat/diumenge-11-us-esperem-a-lassemblea-del-comu-de-lleida/
https://comudelleida.cat/els-comuns-denuncien-la-vinculacio-de-lempresa-promotora-de-torre-salses-amb-paradisos-fiscals/
https://comudelleida.cat/butlleti-assemblea-comu-%C2%B7-torre-salses-i-paradisos-fiscals-%C2%B7-aprovada-mocio-pobresa-energetica/
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A 24h de la comissió de Transparència, cap resposta sobre si compareixerà Larrosa i cap documentació sobre la concessió de l’aigua

La Guia de contractació pública social inclourà criteris de sostenibilitat i igualtat i contra els paradisos fiscals, a iniciativa del Comú

El Comú inicia el procés per fer una llista transversal i ciutadana, que culminarà amb primàries obertes al carrer al febrer

Demanem l’aplicació immediata de la prohibició de publicitat en l’espai públic de prostíbuls i d’altres formes de promoure la cosificació 
de la dona

Assemblea del Comú per acordar el calendari, les primàries i la forma de la candidatura

L’equip de govern diu no a reduir l’IBI un 4% i opta per mantenir-lo disparat i no tocar als grans propietaris

La mesura del Comú perquè es recullin els voluminosos de la gent de l’horta s’aplicarà des de l’1 d’octubre

El Comú demana a Larrosa que normalitzi la situació de Lleida, rebaixant l’IBI un 4% i fent pagar més als grans propietaris

El Comú agraeix la bona receptivitat de la majoria dels grups a les propostes de Transparència en serveis públics i deute municipal

Una Diada per refermar el compromís del Comú amb les llibertats

Sobre despatxats, fugits, retirats

El Comú de Lleida exigeix que la Paeria mantingui la protecció paisatgística dels 15 parcs urbans de la ciutat i de parcs territorials com 
el de les Basses

Estenem la mà al nou alcalde per defensar el benestar de la gent de Lleida

El Comú demana que es mantinguin els serveis als temporers fins que acabi la campanya de fruita

https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-es-mantinguin-els-serveis-als-temporers-fins-que-acabi-la-campanya-de-fruita/
https://comudelleida.cat/estenem-la-ma-al-nou-alcalde-per-defensar-el-benestar-de-la-gent-de-lleida/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-exigeix-que-la-paeria-mantingui-la-proteccio-paisatgistica-dels-15-parcs-urbans-de-la-ciutat-de-parcs-territorials-com-el-de-les-basses/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-exigeix-que-la-paeria-mantingui-la-proteccio-paisatgistica-dels-15-parcs-urbans-de-la-ciutat-de-parcs-territorials-com-el-de-les-basses/
https://comudelleida.cat/sobre-despatxats-fugits-retirats/
https://comudelleida.cat/una-diada-per-refermar-el-compromis-del-comu-amb-les-llibertats/
https://comudelleida.cat/el-comu-vol-posar-el-focus-de-la-transparencia-en-serveis-socials-serveis-publics-i-deute-municipal/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-a-larrosa-que-normalitzi-la-situacio-de-lleida-rebaixant-libi-un-4-i-fent-pagar-mes-als-grans-propietaris/
https://comudelleida.cat/el-comu-planteja-diferents-questions-per-mantindre-una-horta-viva/
https://comudelleida.cat/lequip-de-govern-diu-no-a-reduir-libi-un-4-i-opta-per-mantenir-lo-disparat-i-no-tocar-als-grans-propietaris/
https://comudelleida.cat/assemblea-del-comu-per-acordar-el-calendari-les-primaries-i-la-forma-de-la-candidatura/
https://comudelleida.cat/demanem-laplicacio-immediata-de-la-prohibicio-de-publicitat-en-lespai-public-de-prostibuls-i-daltres-formes-de-promoure-la-cosificacio-de-la-dona/
https://comudelleida.cat/demanem-laplicacio-immediata-de-la-prohibicio-de-publicitat-en-lespai-public-de-prostibuls-i-daltres-formes-de-promoure-la-cosificacio-de-la-dona/
https://comudelleida.cat/el-comu-inicia-el-proces-per-fer-una-llista-transversal-i-ciutadana-que-culminara-amb-primaries-obertes-al-carrer-al-febrer/
https://comudelleida.cat/la-guia-de-contractacio-publica-social-incloura-criteris-de-sostenibilitat-i-igualtat-i-contra-els-paradisos-fiscals-a-iniciativa-del-comu/
https://comudelleida.cat/transparencia-demana-la-compareixenca-del-responsable-de-larea-de-concessions-felix-larrosa/
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“Exigim un nou reglament de l’aigua perquè aquest no defensa els interessos de la gent sinó el de l’empresa”

Discurs del Comú davant la investidura d’un nou alcalde

Reclamem a la Paeria que requereixi a la discoteca Biloba les reformes necessàries per complir el planejament vigent

El que no ens han deixat dir en el ple del comiat d’Àngel Ros

Assemblea extraordinària el dijous 23 d’agost de posicionament davant el Ple d’investidura

Algunes dades sobre el POUM que no ens explica el sr. Larrosa

El Consell Comarcal aprova novament un canvi del contracte de menjador que afavoreix la concessionària i va contra l’interès comú

Comunicat del Comú de Lleida després que s’hagi fet públic que Ros serà ambaixador a Andorra

Una nova oportunitat per a Lleida

En resposta al regidor Larrosa, sobre el POUM

Nou ajornament en l’aprovació del reglament de participació ciutadana

El Comúdelleida presenta 14 al·legacions al POUM

Ple suport perquè Ciutat Jardí mantingui un ús públic de les instal·lacions esportives, traslladant el club FIF a un altre indret

El Comú exigeix renovar la xarxa a Sucs davant la contaminació per plom i mesures pels incompliments d’Aqualia

https://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-renovar-la-xarxa-a-sucs-davant-la-contaminacio-per-plom-i-mesures-pels-incompliments-daqualia/
https://comudelleida.cat/ple-suport-perque-ciutat-jardi-mantingui-un-us-public-de-les-installacions-esportives-traslladant-el-club-fif-a-un-altre-indret/
https://comudelleida.cat/el-comudelleida-presenta-14-allegacions-al-poum/
https://comudelleida.cat/nou-ajornament-en-laprovacio-del-reglament-de-participacio-ciutadana/
https://comudelleida.cat/en-resposta-al-regidor-larrosa-sobre-el-poum/
https://comudelleida.cat/una-nova-oportunitat-per-a-lleida/
https://comudelleida.cat/comunicat-del-comu-de-lleida-despres-que-ros-hagi-fet-public-que-sera-ambaixador-a-andorra/
https://comudelleida.cat/el-consell-comarcal-aprova-novament-un-canvi-del-contracte-de-menjador-que-afavoreix-la-concessionaria-i-va-contra-linteres-comu/
https://comudelleida.cat/sr-larrosa-deixi-de-fer-el-ridicul-sobre-el-poum/
https://comudelleida.cat/assemblea-extraordinaria-dijous-23-dagost-de-posicionament-davant-el-ple-dinvestidura/
https://comudelleida.cat/el-que-no-ens-han-deixat-dir-en-el-ple-del-comiat-dangel-ros/
https://comudelleida.cat/la-discoteca-biloba-incompleix-el-planejament-vigent/
https://comudelleida.cat/discurs-del-comu-davant-la-investidura-dun-nou-alcalde/
https://comudelleida.cat/exigim-un-nou-reglament-de-laigua-perque-aquest-no-defensa-els-interessos-de-la-gent-sino-el-de-lempresa/
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Ple suport a la demanda veïnal de mantenir un ús públic de les instal·lacions esportives de Ciutat Jardí

Proposem un concurs públic per gestionar les firetes a les Festes de Maig i de Tardor

Ja teniu en vídeo totes les sessions de l’escola d’estiu del Comú de Lleida

De mal perdedor és deixar el futur de Lleida ‘atado y bien atado’ d’esquena al bé comú

El contenciós, una oportunitat col·lectiva per aturar un POUM que especula i que no respon a l’interès comú

El detall de les votacions del ple de l’estat de la ciutat diu moltes coses

L’Escola d’Estiu, oberta i amb ponents de primer nivell, vol contribuir a repensar la ciutat

Gent de Lleida parla sobre l’estat de la ciutat

El Comú proposa mesures per una ciutat saludable on la mobilitat a peu o en bicicleta guanyi espai al vehicle privat

“Cal un alberg per a treballadors temporers com a mesura prioritària per pal·liar la falta de infraestructura d’acollida i habitatge 
temporal endèmica al municipi”

Proposem un pla d’actuació per una Lleida neta, amb sensibilització i fent que Ilnet compleixi amb totes les obligacions

S’aprova celebrar una taula rodona sobre la Dona rural de l’horta de Lleida a iniciativa del Comú

Comunicat de Suport al Govern Municipal de Badalona

El Comú proposa que la Paeria gestioni directament els pisos d’emergència i un pla per disposar de més habitatge

https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-que-la-paeria-gestioni-directament-els-pisos-demergencia-i-un-pla-per-disposar-de-mes-habitatge/
https://comudelleida.cat/comunicat-de-suport-al-govern-municipal-de-badalona/
https://comudelleida.cat/saprova-celebrar-una-taula-rodona-sobre-la-dona-rural-de-lhorta-de-lleida-a-iniciativa-del-comu/
https://comudelleida.cat/proposem-un-pla-dactuacio-per-una-lleida-neta-amb-sensibilitzacio-i-fent-que-ilnet-compleixi-amb-totes-les-obligacions/
https://comudelleida.cat/es-prioritari-disposar-dun-alberg-per-treballadors-temporers-com-a-mesura-prioritaria-per-palliar-la-falta-de-infraestructura-dacollida-i-habitatge-temporal-endemica-al-municipi/
https://comudelleida.cat/es-prioritari-disposar-dun-alberg-per-treballadors-temporers-com-a-mesura-prioritaria-per-palliar-la-falta-de-infraestructura-dacollida-i-habitatge-temporal-endemica-al-municipi/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-mesures-per-una-ciutat-saludable-on-la-mobilitat-a-peu-o-en-bicicleta-guanyi-espai-al-vehicle-privat/
https://comudelleida.cat/gent-de-lleida-parla-sobre-lestat-de-la-ciutat/
https://comudelleida.cat/lescola-destiu-oberta-i-amb-ponents-de-primer-nivell-vol-contribuir-a-repensar-la-ciutat/
https://comudelleida.cat/el-detall-de-les-votacions-del-ple-de-lestat-de-la-ciutat-diu-moltes-coses/
https://comudelleida.cat/el-contencios-una-oportunitat-collectiva-per-aturar-un-poum-que-especula-i-que-no-respon-a-linteres-comu/
https://comudelleida.cat/de-mal-perdedor-es-deixar-el-futur-de-lleida-atado-y-bien-atado-desquena-al-be-comu/
https://comudelleida.cat/totes-les-sessions-de-lescola-destiu/
https://comudelleida.cat/proposem-un-concurs-public-per-gestionar-les-firetes-a-les-festes-de-maig-i-de-tardor/
https://comudelleida.cat/ple-suport-a-la-demanda-veinal-de-mantenir-un-us-public-de-les-installacions-esportives-de-ciutat-jardi/
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Un POUM per una Lleida capital, verda i amable

Votem en contra del compte general perquè s’han tornat a vulnerar els terminis per analitzar-lo

Com està la ciutat? Què li fa falta? Us escoltem!

En comú som més fortes! Tres anys de candidatures municipalistes

El Consell Comarcal se salta el contracte i afavoreix Alessa quan incrementa el preu del servei de menjador

Moció del Comú de Lleida per les bones pràctiques en la comunicació institucional

El Comú de Lleida, pel Dret a Vot de les Persones Estrangeres

L’horta disposarà d’un servei de recollida de voluminosos a domicili

El Comú exigeix a la Paeria que faciliti allotjament als temporers que dormen al carrer i aposta per habilitar albergs

Butlletí Comú: Som al mapa #FearlessCities · Ros no atén la petició per aturar el ple del POUM · Larrosa ha mentit · Ens tomben la 
moció per més parc públic de pisos

El Comú de Lleida, al mapa mundial del moviment municipalista #FearlessCities

Per què Ros no penalitzarà Arnó tot i els incompliments en el contracte dels radars?

Larrosa ha de rectificar o dimitir després d’haver mentit assegurant que Lleida tenia protocol de contaminació

Un ple amb aquestes 6 mocions i amb 44 medalles i plaques

https://comudelleida.cat/un-ple-amb-aquestes-6-mocions-i-amb-44-medalles-i-plaques/
https://comudelleida.cat/larrosa-ha-de-rectificar-o-dimitir-despres-dhaver-mentit-assegurant-que-lleida-tenia-protocol-de-contaminacio/
https://comudelleida.cat/per-que-ros-no-penalitzara-arno-tot-i-els-incompliments-en-el-contracte-dels-radars/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-al-mapa-mundial-del-moviment-municipalista/
https://comudelleida.cat/butlleti-comu-som-al-mapa-fearlesscities-%C2%B7-ros-no-aten-la-peticio-per-aturar-el-ple-del-poum-%C2%B7-larrosa-ha-mentit-%C2%B7-ens-tomben-la-mocio-per-mes-parc-public-de-pisos/
https://comudelleida.cat/butlleti-comu-som-al-mapa-fearlesscities-%C2%B7-ros-no-aten-la-peticio-per-aturar-el-ple-del-poum-%C2%B7-larrosa-ha-mentit-%C2%B7-ens-tomben-la-mocio-per-mes-parc-public-de-pisos/
https://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-a-la-paeria-que-faciliti-allotjament-als-temporers-que-dormen-al-carrer-i-aposta-per-habilitar-albergs/
https://comudelleida.cat/lhorta-disposara-dun-servei-de-recollida-de-voluminosos-a-domicili/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-pel-dret-a-vot-de-les-persones-estrangeres/
https://comudelleida.cat/mocio-del-comu-de-lleida-per-les-bones-practiques-en-la-comunicacio-institucional/
https://comudelleida.cat/el-consell-comarcal-se-salta-el-contracte-i-afavoreix-alessa-quan-incrementa-el-preu-del-servei-de-menjador/
https://comudelleida.cat/en-comu-som-mes-fortes-tres-anys-de-candidatures-municipalistes/
https://comudelleida.cat/com-esta-la-ciutat-que-li-fa-falta-us-escoltem/
https://comudelleida.cat/votem-en-contra-del-compte-general-perque-sha-tornat-a-vulnerar-els-terminis-per-analitzar-lo/
https://comudelleida.cat/un-poum-per-una-lleida-capital-verda-i-amable/
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El Comú demana aturar el Ple sobre el POUM perquè no es donen les condicions legals per avançar-ne l’aprovació

Moció per augmentar el parc públic d’habitatge a Lleida a través de l’expropiació temporal d’habitatges buits en mans de bancs i grans 
tenidors

Més contracte de radars tot i els incompliments?

Butlletí Comú: El 6M, vine a l’assemblea · 29 propostes POUM per una Lleida capital, verda, àmplia i amable · Intercanviem llibres per 
Sant Jordi · Arxivat provisionalment el contenciós d’Arnó

El Comú celebra assemblea el 6 maig per retre comptes de la tasca feta i seguir treballant primàries i programa per al 2019

Unanimitat per considerar bé protegit la Cabana de Volta de la Mariola, com demanava el Comú

Arxivat provisionalment el contenciós d’Arnó, preguntem a Ros si prorrogarà el contracte de radars tot i els incompliments d’inversions

Ens oposem contundentment a la via repressiva i de retallada de drets fonamentals que ha escollit l’Estat

El Comú de Lleida renuncia a repetir presidència de la Comissió de la Transparència i proposa mecanismes per no crear greuges a cap 
grup

Demanem que es replantin els arbres caiguts

Intercanviem llibres per Sant Jordi i els cedirem a biblioteques municipals i a Mariola en Moviment

Fem propostes POUM per una Lleida capital, verda, àmplia i amable, on sigui atractiu viure i treballar

L’aigua a Lleida: un bé comú gestionat per al benefici privat?

https://comudelleida.cat/laigua-a-lleida-un-be-comu-gestionat-per-al-benefici-privat/
https://comudelleida.cat/fem-propostes-poum-per-una-lleida-capital-verda-amplia-i-amable-on-sigui-atractiu-viure-i-treballar/
https://comudelleida.cat/intercanviem-llibres-per-sant-jordi-i-els-cedirem-a-biblioteques-municipals-i-a-mariola-en-moviment/
https://comudelleida.cat/demanem-que-es-replantin-els-arbres-caiguts-en-ventades-com-la-del-dia-31-de-marc/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-renuncia-a-repetir-presidencia-de-la-comissio-de-la-transparencia-i-proposa-mecanismes-per-per-no-crear-greuges-a-cap-grup/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-renuncia-a-repetir-presidencia-de-la-comissio-de-la-transparencia-i-proposa-mecanismes-per-per-no-crear-greuges-a-cap-grup/
https://comudelleida.cat/ens-oposem-contundentment-a-la-via-repressiva-i-de-retallada-de-drets-fonamentals-que-ha-escollit-lestat/
https://comudelleida.cat/arxivat-provisionalment-el-contencios-darno-preguntem-a-ros-si-prorrogara-el-contracte-de-radars-tot-i-els-incompliments-dinversions/
https://comudelleida.cat/unanimitat-per-considerar-be-protegit-la-cabana-de-volta-de-la-mariola-com-demanava-el-comu/
https://comudelleida.cat/el-comu-celebra-assemblea-el-6-maig-per-retre-comptes-de-la-tasca-feta-i-seguir-treballant-primaries-i-programa-per-al-2019/
https://comudelleida.cat/butlleti-comu-el-6m-vine-a-lassemblea-%C2%B7-29-propostes-poum-per-una-lleida-capital-verda-amplia-i-amable-%C2%B7-intercanviem-llibres-per-sant-jordi-%C2%B7-arxivat-provisionalment-el-contenci/
https://comudelleida.cat/butlleti-comu-el-6m-vine-a-lassemblea-%C2%B7-29-propostes-poum-per-una-lleida-capital-verda-amplia-i-amable-%C2%B7-intercanviem-llibres-per-sant-jordi-%C2%B7-arxivat-provisionalment-el-contenci/
https://comudelleida.cat/mes-contracte-de-radars-tot-i-els-incompliments/
https://comudelleida.cat/mocio-per-augmentar-el-parc-public-dhabitatge-a-lleida-a-traves-de-lexpropiacio-temporal-dhabitatges-buits-en-mans-de-bancs-i-grans-tenidors/
https://comudelleida.cat/mocio-per-augmentar-el-parc-public-dhabitatge-a-lleida-a-traves-de-lexpropiacio-temporal-dhabitatges-buits-en-mans-de-bancs-i-grans-tenidors/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-aturar-el-ple-sobre-el-poum-perque-no-es-donen-les-condicions-legals-per-avancar-ne-laprovacio/
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Butlletí: 30 propostes POUM per la Lleida del futur · Concessió de l’aigua, inviable · Llibertat presos polítics

La concessió de l’aigua, inviable: un deute de més de 40 milions a Aqualia

El Comú presenta 30 propostes per defensar a través del POUM la Lleida del futur

El Comú porta el debat sobre el POUM als barris

PDeCAT, ERC, Crida i Comú insten la Paeria a demanar la llibertat dels presos polítics i una política penitenciària respectuosa amb els 
drets humans

El Comú demana que s’arrangin els camins rurals del Bou i del Fons, a Sucs

Convoquem un plenari per debatre el nostre relat i seguir fent creixer el projecte ciutadanista

Que ningú ens posi límits

BUTLLETÍ: Vaga Feminista · Un conta-contes per deconstruir estereotips · Volem un POUM que pensi en la gent

[Opinió] I si fem un POUM pensant exclusivament en el benestar de la gent de Lleida?

Demanem explicacions a Sara Mestres sobre la brutal agressió d’un agent a un ciutadà

El Comú us convida a un conta-contes per deconstruir estereotips

Els Comuns exigeixen que es depurin responsabilitats pel cas de les Torres de la Llotja

Cs i la trànsfuga Salmerón coincideixen en el 80% de les votacions amb el PSC

Demanem que les comunitats amb comptadors d’aigua comunitaris puguin tenir-los individuals i lliures de deutes si hi ha risc d’exclusió
social

https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-les-comunitats-que-tinguin-comptadors-comunitaris-puguin-tenir-los-individuals-i-lliures-de-deutes-si-hi-ha-risc-dexclusio-social/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-les-comunitats-que-tinguin-comptadors-comunitaris-puguin-tenir-los-individuals-i-lliures-de-deutes-si-hi-ha-risc-dexclusio-social/
https://comudelleida.cat/cs-i-units-per-avancar-coincideixen-en-el-80-de-les-votacions-amb-el-psc/
https://comudelleida.cat/els-comuns-exigeixen-que-es-depurin-responsabilitats-pel-cas-de-les-torres-de-la-llotja/
https://comudelleida.cat/el-comu-us-convida-a-un-conta-contes-per-deconstruir-estereotips/
https://comudelleida.cat/demanem-explicacions-a-sara-mestres-sobre-la-brutal-agressio-dun-agent-a-un-ciutada/
https://comudelleida.cat/opinio-i-si-fem-un-poum-pensant-exclusivament-en-el-benestar-de-la-gent-de-lleida/
https://comudelleida.cat/butlleti-vaga-feminista-%C2%B7-un-conta-contes-per-deconstruir-estereotips-%C2%B7-volem-un-poum-que-pensi-en-la-gent/
https://comudelleida.cat/que-ningu-ens-posi-limits/
https://comudelleida.cat/el-comu-convoca-un-plenari-per-debatre-el-relat-de-lagrupacio-delectors/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-sarrangin-els-camins-rurals-del-bou-i-del-fons-a-sucs/
https://comudelleida.cat/pdecat-erc-crida-i-comu-insten-la-paeria-a-demanar-la-llibertat-dels-presos-politics-i-una-politica-penitenciaria-respectuosa-amb-els-drets-humans/
https://comudelleida.cat/pdecat-erc-crida-i-comu-insten-la-paeria-a-demanar-la-llibertat-dels-presos-politics-i-una-politica-penitenciaria-respectuosa-amb-els-drets-humans/
https://comudelleida.cat/el-comu-et-porta-el-poum/
https://comudelleida.cat/el-comu-presenta-30-propostes-per-defensar-a-traves-del-poum-la-lleida-del-futur/
https://comudelleida.cat/aigua2/
https://comudelleida.cat/butlleti-30-propostes-poum-per-la-lleida-del-futur-%C2%B7-concessio-de-laigua-inviable-%C2%B7-llibertat-presos-politics/
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El Comú demana, amb la resta d’oposició, que la ciutat reti homenatge a les víctimes de les càrregues policials de l’1 d’octubre

El viratge del PSC a la dreta: tot s’hi val, inclòs el transfuguisme

L’abstenció de Crida i PP aplana al PSC el camí per aprovar el POUM durant aquest mandat

El Comú de Lleida s’adhereix a la #VagaFeminista

El Comú demana que Lleida se sumi a l’Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l’Aigua

Butlletí: El POUM, un vestit a mida per a interessos privats · Plenari obert el 15F · Denunciem deficiències en neteja i manteniment

Reclamem temps i consens per a l’aprovació inicial del POUM de Lleida

Aprovat el Reglament per l’ús i gestió de la Marca Horta de Lleida

El Comú denuncia deficiències en la neteja i manteniment de les escoles i de diverses instal·lacions municipals

El Comú organitza un plenari obert a tota la ciutadania per tractar el POUM el 15F

El POUM, un vestit a mida per a interessos privats a Torre Salses, l’ARE de Carrefour, les torres de la Llotja i Gran Gardeny

El PSC amaga informació econòmica sobre l’aigua i menteix per justificar-se

Ros amaga per què ha apujat un 246% la factura de l’aigua

L’assemblea del Comú de Lleida treballarà per una àmplia candidatura progressista validada per la ciutadania

https://comudelleida.cat/lassemblea-del-comu-de-lleida-treballara-per-una-amplia-candidatura-progressista-validada-per-la-ciutadania/
https://comudelleida.cat/ros-amaga-per-que-ha-apujat-un-246-la-factura-de-laigua/
https://comudelleida.cat/el-psc-amaga-informacio-economica-sobre-laigua-i-menteix-per-justificar-se/
https://comudelleida.cat/el-poum-un-vestit-a-mida-per-a-interessos-privats-a-torre-salses-lare-de-carrefour-les-torres-de-la-llotja-i-gran-gardeny/
https://comudelleida.cat/el-comu-organitza-un-plenari-obert-a-tota-la-ciutadania-per-tractar-el-poum-el-15f/
https://comudelleida.cat/el-comu-denuncia-deficiencies-en-la-neteja-i-manteniment-de-les-escoles-i-de-diverses-installacions-municipals/
https://comudelleida.cat/aprovat-el-reglament-per-lus-i-gestio-de-la-marca-horta-de-lleida/
https://comudelleida.cat/reclamem-temps-i-consens-per-a-laprovacio-inicial-del-poum-de-lleida/
https://comudelleida.cat/butlleti-el-poum-un-vestit-a-mida-per-a-interessos-privats-%C2%B7-plenari-obert-el-15f-%C2%B7-denunciem-deficiencies-en-neteja-i-manteniment/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-lleida-se-sumi-a-lassociacio-catalana-de-municipis-i-entitats-per-a-la-gestio-publica-de-laigua/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-sadhereix-a-la-vagafeminista/
https://comudelleida.cat/labstencio-de-crida-i-pp-aplana-al-psc-el-cami-per-aprovar-el-poum-durant-aquest-mandat/
https://comudelleida.cat/el-viratge-del-psc-a-la-dreta-tot-shi-val-inclos-el-transfuguisme/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-amb-la-resta-doposicio-que-la-ciutat-reti-homenatge-a-les-victimes-de-les-carregues-policials-de-l1-doctubre/
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Les votacions en el Ple Paeria: PSC-Cs-PP agermanats com sempre

Totes les mocions que els grups presenten en el primer ple de 2018

El Comú demana que el POUM es faci en base a un creixement de població real per evitar especulació urbanística

Assemblea del Comú per completar la tasca de planificació per al 2018

Qui té por a la informació plural i transparent?

Exigim que no s’enderroqui Santa Cecília fins que no es presenti el projecte de remodelació

El PSC rebutja un pla de xoc per garantir la seguretat de la gent de l’horta

Cs i PSC, contra l’elaboració d’un reglament municipal de la transparència

El regidor a temps parcial i la pobresa energètica

El Comú demana mesures urgents per aturar l’augment de furts a l’horta i que Sara Mestres comparegui en comissió

La GAIP demana un procediment sancionador a la Paeria per amagar informació econòmica sobre el servei d’aigua

Celebrem que Cs proposi fer públics els comptes de tots els grups, com ho fa el Comú des del 2015

La Paeria, del costat de les grans companyies en defensar un bo social que les associacions de consumidors critiquen

2017

Antifrau obre investigació a la Paeria per possible fraccionament de contracte

https://comudelleida.cat/antifrau-obre-investigacio-a-la-paeria-per-possible-fraccionament-de-contracte/
https://comudelleida.cat/la-paeria-del-costat-de-les-grans-companyies-en-defensar-un-bo-social-que-les-associacions-de-consumidors-critiquen/
https://comudelleida.cat/celebrem-que-cs-proposi-fer-publics-els-comptes-de-tots-els-grups-com-ho-fa-el-comu-des-del-2015/
https://comudelleida.cat/la-gaip-demana-un-procediment-sancionador-a-la-paeria-per-amagar-informacio-economica-sobre-el-servei-daigua/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-mesures-urgents-per-aturar-laugment-de-furts-a-lhorta-i-que-sara-mestres-comparegui-en-comissio/
https://comudelleida.cat/el-regidor-a-temps-parcial-i-la-pobresa-energetica/
https://comudelleida.cat/cs-i-psc-contra-lelaboracio-dun-reglament-municipal-de-la-transparencia/
https://comudelleida.cat/demanem-un-pla-de-xoc-per-garantir-la-seguretat-de-la-gent-de-lhorta-davant-la-proliferacio-de-furts/
https://comudelleida.cat/exigim-que-no-senderroqui-santa-cecilia-fins-que-no-es-presenti-el-projecte-de-remodelacio/
https://comudelleida.cat/qui-te-por-a-la-informacio-plural-i-transparent/
https://comudelleida.cat/assemblea-del-comu-per-completar-la-tasca-de-planificacio-per-al-2018/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-el-poum-es-faci-en-base-a-un-creixement-de-poblacio-real-per-evitar-especulacio-urbanistica/
https://comudelleida.cat/totes-les-mocions-que-els-grups-presenten-en-el-primer-ple-de-2018/
https://comudelleida.cat/les-votacions-en-el-ple-paeria-psc-cs-pp-agermanats-com-sempre/
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El Comú obrirà el 2018 amb una assemblea que fixarà el calendari fins a les municipals

Comunicat Comú de Lleida

El Comú proposa un procés obert i participatiu per l’Ordenança Municipal de la Transparència, que Gómez no vol

Un altre hivern en què la Paeria es despenja de la lluita contra la pobresa energètica

Davant l’allau de robatoris a l’horta, el Comú exigeix a la regidora Mestres que atengui els veïns

“Per dignitat, Parra i Ros, assumeixin responsabilitats pel tema de Sixena”

Consideracions sobre el cas de l’art de Sixena

El Comú presenta una moció per mitigar la contaminació atmosfèrica i el govern se la fa seua

El Ministeri conclou que cau estrepitosament la inversió social a Lleida: sabeu per què?

Butlletí: Gràcies per haver fet possible la proposta de Pressupostos en comú · Ros i Ribes incompleixen la llei · Tombada la moció de 
suport a l’ajuntament de Madrid

Una per una: les votacions al ple de la Paeria deixen clar on és cada grup

Què diuen les 6 mocions que es presenten al ple de la Paeria?

Difonem el sentit de vot de les més de 100 votacions del ple de pressupostos

Tombada la moció de suport a l’ajuntament de Madrid, que amb un superàvit de 1000 milions és intervingut per Montoro

https://comudelleida.cat/mocio-de-suport-a-lajuntament-de-madrid-que-amb-un-superavit-de-1000-milions-es-intervingut-per-montoro/
https://comudelleida.cat/17122-2/
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https://comudelleida.cat/el-sentit-de-vot-al-ple-de-la-paeria-daquest-divendres/
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https://comudelleida.cat/butlleti-gracies-per-haver-fet-possible-la-proposta-de-pressupostos-en-comu-%C2%B7-ros-i-ribes-incompleixen-la-llei-%C2%B7-tombada-la-mocio-de-suport-a-lajuntament-de-madrid/
https://comudelleida.cat/el-ministeri-conclou-que-cau-estrepitosament-la-inversio-social-a-lleida-sabeu-per-que/
https://comudelleida.cat/el-comu-presenta-una-mocio-per-mitigar-la-contaminacio-atmosferica-i-el-govern-se-la-fa-seua/
https://comudelleida.cat/consideracions-sobre-el-cas-de-lart-de-sixena/
https://comudelleida.cat/per-dignitat-parra-i-ros-assumeixin-responsabilitats-pel-tema-de-sixena/
https://comudelleida.cat/davant-lallau-de-robatoris-a-lhorta-el-comu-exigeix-a-la-regidora-mestres-que-atengui-els-veins/
https://comudelleida.cat/un-altre-hivern-en-que-la-paeria-es-despenja-de-la-lluita-contra-la-pobresa-energetica/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-proces-obert-i-participatiu-per-lordenanca-municipal-de-la-transparencia-que-gomez-no-vol/
https://comudelleida.cat/comunicat-comu-de-lleida/
https://comudelleida.cat/el-comu-obrira-el-2018-amb-una-assemblea-que-fixara-el-calendari-fins-a-les-municipals/
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Ros i Ribes incompleixen la llei i quan secretari i interventor ho constaten, s’inventen 7,7 milions d’ingressos per al PCiTAL

Posicionament de l’assemblea del Comú de Lleida respecte les eleccions del 21D

Els regidors del Comú de Lleida, en candidatures per la llibertat i els drets humans el 21D

Aprovada la proposta del Comú per adherir Lleida a la Declaració de Sevilla per l’Economia Circular

El Comú s’oposa a externalitzar i precaritzar 15 llocs de treball a Cultura

El Comú pregunta si Ros vol prorrogar el contracte de radar

El Comú presenta esmenes al Pla d’usos a l’Horta

“Comparèixer a Transparència per seguir incomplint les resolucions de la GAIP ho fa qui té coses a amagar”

Pressupostos en comú: pagar menys, amb millors serveis i menys deute

Rebutjades les propostes del Comú per destinar més recursos a ocupació a través de l’IMO

El Comú de Lleida exigeix l’alliberament dels presos polítics i la retirada del 155

Butlletí Comú: El Comú exigeix l’alliberament dels presos polítics i la retirada del 155 · Ajuts a l’IBI “tapats” · Tot el que pot fer la 
deixalleria

Qui defensa la presó per als Jordis? I el 155? Al sentit de vot del ple ho recollim tot

Tot el que pot fer la nostra deixalleria

https://comudelleida.cat/tot-el-que-pot-fer-la-nostra-deixalleria/
https://comudelleida.cat/qui-defensa-la-preso-per-als-jordis-i-el-155-al-sentit-de-vot-del-ple-ho-recollim-tot/
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https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-exigeix-lalliberament-dels-presos-politics-i-la-retirada-del-155/
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https://comudelleida.cat/compareixer-a-transparencia-per-seguir-incomplint-les-resolucions-de-la-gaip-ho-fa-qui-te-coses-a-amagar/
https://comudelleida.cat/el-comu-presenta-esmenes-al-pla-dusos-a-lhorta/
https://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-si-ros-vol-prorrogar-el-contracte-de-radar/
https://comudelleida.cat/el-comu-soposa-a-externalitzar-i-precaritzar-15-llocs-de-treball-a-cultura/
https://comudelleida.cat/aprovada-la-proposta-del-comu-per-adherir-lleida-a-la-declaracio-de-sevilla-per-leconomia-circular/
https://comudelleida.cat/els-regidors-del-comu-de-lleida-en-candidatures-per-la-llibertat-i-els-drets-humans-el-21d/
https://comudelleida.cat/posicionament-de-lassemblea-del-comu-de-lleida-respecte-les-eleccions-del-21d/
https://comudelleida.cat/incompleixen-la-llei-i-quan-secretari-i-interventor-ho-constaten-sinventen-77-milions-dingressos-per-al-pcital/
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Totes les mocions que van al Ple de divendres

Mocions de l’oposició al ple per aturar l’actuació abusiva de l’estat a Catalunya i en suport als Jordis

PSC, PP i Cs, en contra de donar més difusió als ajuts a l’IBI malgrat que el 93% de la partida queda sense utilitzar

Aprovada la proposta del Comú perquè es posin noms de carrers que reconeguin la trajectòria de persones pageses

Avançar en un procés constituent des de la implicació ciutadana i la desactivació de la repressió

L’assemblea del Comú de Lleida actualitzarà el 21 d’octubre les seues eines de funcionament

Calendari públic del Comú de Lleida: Octubre 2017

El Comú de Lleida convoca assemblea extraordinària dimecres 11 d’octubre sobre la situació a Catalunya

El Comú proposa que la deixalleria incorpori un centre on persones en reinserció laboral reaprofitin objectes per reduir residus

Amb tu hem fet els pressupostos en comú

El cap d’estat fa un discurs indigne, oblidant les víctimes de la violència i sense apel·lar al diàleg

Els 4 grups de l’oposició presentem una moció en defensa de totes les persones perseguides, agredides i reprimides per defensar la 
llibertat i la democràcia

El Comú condemna la repressió patida per la població

El Comú presenta 21 esmenes a les ordenances fiscals

https://comudelleida.cat/el-comu-presenta-21-esmenes-a-les-ordenances-fiscals/
https://comudelleida.cat/el-comu-condemna-la-repressio-patida-per-la-poblacio/
https://comudelleida.cat/els-4-grups-de-loposicio-presentem-una-mocio-en-defensa-de-totes-les-persones-perseguides-agredides-i-reprimides-per-defensar-la-llibertat-i-la-democracia/
https://comudelleida.cat/els-4-grups-de-loposicio-presentem-una-mocio-en-defensa-de-totes-les-persones-perseguides-agredides-i-reprimides-per-defensar-la-llibertat-i-la-democracia/
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https://comudelleida.cat/amb-tu-estem-fent-els-pressupostos-en-comu/
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https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-convoca-assemblea-extraordinaria-dimecres-11-doctubre-sobre-la-situacio-a-catalunya/
https://comudelleida.cat/calendari-public-del-comu-de-lleida-octubre-2017/
https://comudelleida.cat/lassemblea-del-comu-de-lleida-actualitzara-el-21-doctubre-les-seues-eines-de-funcionament/
https://comudelleida.cat/avancar-en-un-proces-constituent-des-de-la-implicacio-ciutadana-i-la-desactivacio-de-la-repressio/
https://comudelleida.cat/aprovada-la-proposta-del-comu-perque-es-posin-noms-de-carrers-que-reconeguin-la-trajectoria-de-persones-pageses/
https://comudelleida.cat/psc-pp-i-cs-en-contra-de-donar-mes-difusio-als-ajuts-a-libi-malgrat-que-el-93-de-la-partida-queda-sense-utilitzar/
https://comudelleida.cat/mocions-de-loposicio-al-ple-per-aturar-lactuacio-abusiva-de-lestat-a-catalunya-i-en-suport-als-jordis/
https://comudelleida.cat/totes-les-mocions-que-van-al-ple-de-divendres/
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L’equip de govern fa seva la proposta del Comú de crear la marca “Horta de Lleida” i la presenta sense ni passar per comissió

És hora de #HacerCosas: demà dimarts enllaç extraordinari del Comú de Lleida

Fes-li cas a Rajoy: és l’hora de #HacerCosas

El Comú, la resta d’oposició i la FAVLL aturen l’activitat institucional i demanen a Ros resposta davant la repressió

Butlletí: Votar és un dret · Pressupostos en comú · Abaixem l’IBI un 5%

El Comú aconsegueix la compareixença de l’alcalde a Transparència davant l’incompliment reiterat de resolucions de la GAIP

Defensem els nostres drets pacíficament davant els escorcolls i detencions

La Comissió de l’horta aprova la proposta del Comú per recuperar el riu Noguerola

Fem els pressupostos en comú

Per què a Lleida paguem una pasta d’IBI? [Vídeo]

El Comú surt al carrer en una campanya doble de participació

El Comú aposta per rebaixar l’IBI un 5% fent pagar més als grans propietaris

Calendari públic del Comú de Lleida per aquest mes de setembre

Presentem la demanda contra noms de carrers franquistes

El Comú reclama amb PDeCAT, ERC i Crida que Ros cedeixi locals per l’1 d’octubre i demana participació

https://comudelleida.cat/el-comu-reclama-amb-pdecat-erc-i-crida-que-ros-cedeixi-locals-per-l1-doctubre-i-demana-participacio/
https://comudelleida.cat/presentem-la-demanda-contra-noms-de-carrers-franquistes/
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https://comudelleida.cat/defensem-els-nostres-drets-pacificament-davant-els-escorcolls-i-detencions/
https://comudelleida.cat/el-comu-aconsegueix-la-compareixenca-de-lalcalde-a-transparencia-davant-lincompliment-reiterat-de-resolucions-de-la-gaip/
https://comudelleida.cat/butlleti-votar-es-un-dret-%C2%B7-pressupostos-en-comu-%C2%B7-abaixem-libi-un-5/
https://comudelleida.cat/el-comu-i-la-resta-doposicio-aturen-lactivitat-institucional-i-demanen-a-ros-resposta-davant-la-repressio/
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La Paeria té vivers municipals no declarats i incompleix la normativa de sanitat vegetal

El referèndum, més enllà dels dos bàndols

El Comú de Lleida demana la convocatòria del Consell Editorial, que fa més de mig any que no es reuneix

Des de cada poble, des de cada ciutat, siguem la llavor del canvi: trobada dimecres 6 a Lleida

La xenofòbia de Llorens i Xandri vs. el civisme de la societat

Com apuntar-vos a l’autocar de dissabte des de Lleida a la manifestació de BCN

Bonificar el 95% de l’IBI agrari és legal: l’equip de govern té a les mans poder ajudar la nostra pagesia

No tenim por, tots som BCN i Cambrils

El Comú demana mesures excepcionals per a la pagesia de Lleida davant la crisi de preus del sector agrari

Encara pots dir la teva sobre el Pla d’Usos de l’Horta

Butlletí: L’IBI de l’Horta, el Montoro fa el pa i en Ros reparteix hòsties · PSC i Cs coincideixen al ple de juliol en el 100% de les 
votacions

L’IBI de l’Horta: el Montoro fa el pa i en Ros reparteix hòsties

El Comú se suma a la defensa d’un preu just pels pagesos

PSC i Cs coincideixen al ple de juliol en el 100% de les votacions

El vot del Comúdelleida en la moció sobre l’IBI agrari

https://comudelleida.cat/el-vot-del-comudelleida-en-la-mocio-sobre-libi-agrari/
https://comudelleida.cat/el-sentit-del-vot-que-ha-votat-cada-grup-al-ple-de-la-paeria-de-juliol/
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https://comudelleida.cat/tots-som-bcn/
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https://comudelleida.cat/com-apuntar-vos-a-lautocar-de-dissabte-des-de-lleida-a-la-manifestacio-de-bcn/
https://comudelleida.cat/la-xenofobia-de-llorens-i-xandri-vs-el-civisme-de-la-societat/
https://comudelleida.cat/des-de-cada-poble-des-de-cada-ciutat-siguem-la-llavor-del-canvi-trobada-dimecres-6-a-lleida/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-demana-la-convocatoria-del-consell-editorial-que-fa-mes-de-mig-any-que-no-es-reuneix/
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https://comudelleida.cat/la-paeria-te-vivers-municipals-no-declarats-i-incompleix-la-normativa-de-sanitat-vegetal/
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4 dies per revisar les 800 pàgines del Compte General de la Paeria

Què pensa el Comú de Lleida sobre la inauguració del Parador?

El Comú ha visitat Raimat en assemblea i ha tornat a Sucs amb el tema estrella de la cadastrada

El govern de la Paeria posa traves a la Plataforma per una Lleida Lliure de Franquisme

El Comú torna a Sucs per tractar la regularització cadastral

El Comú demana la compareixença de l’alcalde a Transparència davant l’incompliment de fins a 5 resolucions de la GAIP

Demanem que la Junta de Govern Local que tractarà del projecte del Parc de les arts sigui pública i oberta a la ciutadania

Butlletí: Tots els vídeos de l’Escola d’Estiu · Un govern a esquenes de la gent · La Paeria incompleix la Llei de pobresa energètica

El dimecres 19 de juliol el Comú celebra assemblea a Raimat

Ja pots visualitzar totes les ponències de l’Escola d’Estiu del Comú de Lleida

Com participar en el procés per actualitzar el Marc Organitzatiu i el Codi Ètic del CdLL

La Paeria incompleix la Llei de pobresa energètica permetent que famílies en risc d’exclusió acumulin deute amb les companyies

Un govern a esquenes de les problemàtiques diàries de la gent de Lleida

El dimecres 12 de juliol el Comú celebra assemblea a Sucs

Preguntem a la Generalitat per possibles irregularitats en el vial de Torre Salses

Tot el que s’ha votat al ple Paeria de juny: clar i transparent

PSC i Cs diuen no a les mesures del Comú contra el canvi climàtic i les onades de calor

Butlletí: Validat el posicionament del Comú sobre el referèndum · Estrenem Escola d’Estiu · Per què hem anat a Anticorrupció, Antifrau i
al CGPJ

https://comudelleida.cat/butlleti-validat-el-posicionament-del-comu-sobre-el-referendum-%C2%B7-estrenem-escola-destiu-%C2%B7-per-que-hem-anat-a-anticorrupcio-antifrau-i-al-cgpj/
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https://comudelleida.cat/el-dimecres-12-de-juliol-el-comu-celebra-assemblea-a-sucs/
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https://comudelleida.cat/el-dimecres-19-de-juliol-el-comu-celebra-assemblea-a-raimat/
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https://comudelleida.cat/el-govern-de-la-paeria-posa-traves-a-la-plataforma-per-una-lleida-lliure-de-franquisme/
https://comudelleida.cat/el-comu-ha-visitat-raimat-en-assemblea-i-ha-tornat-a-sucs-amb-el-tema-estrella-de-la-cadastrada/
https://comudelleida.cat/que-pensa-el-comu-de-lleida-sobre-la-inauguracio-del-parador/
https://comudelleida.cat/4-dies-per-revisar-les-800-pagines-del-compte-general-de-la-paeria/
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Els adherits validen el posicionament del Comú de Lleida sobre el referèndum amb un 88% de vots favorables

PSC i Cs només van votar diferent en una proposta de les 21 del ple de l’estat de la ciutat

El Comú proposa implantar mesures contra el canvi climàtic i les onades de calor a Lleida

Educació, salut mental, serveis socials i remunicipalitzacions, temes de l’Escola d’Estiu del Comú de Lleida

El Comú posa en coneixement d’Anticorrupció, Antifrau i el CGPJ els 665   documents que ha rebut sobre multes prescrites

El Comú de Lleida porta a la Fiscalia Anticorrupció les multes prescrites de què disposa

Aprovades les propostes del Comú per un urbanisme amable i per l’eficiència i la sostenibilitat energètica

“El seu govern municipal continua vivint a esquenes de les problemàtiques diàries de la població”

El Comú proposa un pla integral de ciutat per l’eficiència i la sostenibilitat energètica

El Comú proposa un pla integral per una mobilitat i un urbanisme amable

Com ens imaginem la ciutat que volem? Diumenge t’esperem en la jornada oberta

Consulta telemàtica del Comú de Lleida a les persones adherides sobre el referèndum

El Comú veu afany recaptatori amb l’IBI rústic i proposa congelar-lo mentre no s’aclareixi la inseguretat jurídica de la ‘cadastrada’

Tombades gairebé totes les mesures que el Comú va presentar per millorar el menjador de les bressol

L’assemblea del Comú de Lleida actualitza les seues eines de funcionament i el posicionament davant el referèndum

El Comú explicarà l’experiència de Lleida a ‘Ciutats sense por’ trobada amb 180 municipis de tot el món

Caça de bruixes per la filtració de multes prescrites mentre PSC i Cs voten contra l’ordenança de transparència

El Comú de Lleida celebra assemblea oberta el dissabte 10 de juny

Butlletí: Moltes multes prescrites · Memòria de 2 anys a la Paeria · Aporta en les propostes per al juny

El municipalisme fa front a les polítiques d’austeritat i la centralització administrativa en la II Trobada Municipalista a Cadis

El Comú de Lleida participa aquest cap de setmana a Cadis al “II Encuentro Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes”

El Comú fa públic que almenys 13 càrrecs electes, entre ells 4 regidors actuals, s’han beneficiat de multes prescrites

Et convidem a fer les teues aportacions en els temes que treballarem aquest mes de juny

https://comudelleida.cat/et-convidem-a-fer-les-teues-aportacions-en-els-temes-que-treballarem-aquest-mes-de-juny/
https://comudelleida.cat/multesprescrites/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-participa-aquest-cap-de-setmana-a-cadis-al-ii-encuentro-municipalista-contra-la-deuda-ilegitima-y-los-recortes/
https://comudelleida.cat/ii-trobada-municipalista-a-cadis-conclusions/
https://comudelleida.cat/butlleti-moltes-multes-prescrites-%C2%B7-memoria-de-2-anys-a-la-paeria-%C2%B7-aporta-en-les-propostes-per-al-juny/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-celebra-assemblea-oberta-el-dissabte-10-de-juny/
https://comudelleida.cat/caca-de-bruixes-per-la-filtracio-de-multes-prescrites-mentre-psc-i-cs-voten-contra-lordenanca-de-transparencia/
https://comudelleida.cat/el-comu-explicara-lexperiencia-de-lleida-a-ciutats-sense-por-trobada-amb-180-municipis-de-tot-el-mon/
https://comudelleida.cat/assemblea10juny2017/
https://comudelleida.cat/tombades-gairebe-totes-les-mesures-que-el-comu-va-presentar-per-millorar-el-menjador-de-les-bressol/
https://comudelleida.cat/el-comu-veu-afany-recaptatori-amb-libi-rustic-i-proposa-congelar-lo-mentre-no-saclareixi-la-inseguretat-juridica-de-la-cadastrada/
https://comudelleida.cat/consulta-telematica-del-comu-de-lleida-a-les-persones-adherides-sobre-el-referendum/
https://comudelleida.cat/com-ens-imaginem-la-ciutat-que-volem-diumenge-tesperem-en-la-jornada-oberta/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-pla-integral-per-una-mobilitat-i-un-urbanisme-amable/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-pla-integral-de-ciutat-per-leficiencia-i-la-sostenibilitat-energetica/
https://comudelleida.cat/el-seu-govern-municipal-continua-vivint-a-esquenes-de-les-problematiques-diaries-de-la-poblacio/
https://comudelleida.cat/aprovades-les-propostes-del-comu-per-un-urbanisme-amable-i-per-leficiencia-i-la-sostenibilitat-energetica/
https://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-porta-a-la-fiscalia-anticorrupcio-les-multes-prescrites-de-que-disposa/
https://comudelleida.cat/15881-2/
https://comudelleida.cat/15881-2/
https://comudelleida.cat/educacio-salut-mental-serveis-socials-i-remunicipalitzacions-temes-de-la-i-escola-destiu-del-comu-de-lleida/
https://comudelleida.cat/el-comu-proposa-implantar-mesures-contra-el-canvi-climatic-i-les-onades-de-calor-a-lleida/
https://comudelleida.cat/psc-i-cs-nomes-van-votar-diferent-en-una-proposta-de-les-21-del-ple-de-lestat-de-la-ciutat/
https://comudelleida.cat/els-adherits-al-comu-de-lleida-validen-el-posicionament-de-lagrupacio-delectors-sobre-el-referendum/
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Dos anys del Comú a la Paeria: la fi de l’oasi lleidatà

El Comú adverteix que cal retirar d’exposició pública informació del Compte general per preservar dades personals

El cas dels nínxols de Santa Cecília

El dimecres 7 de juny el Comú celebra assemblea de barri a Balàfia

El Comú denuncia que s’està afavorint l’interès de regidors perdonant-los multes

Què vota cadascú? El sentit de vot en el darrer ple de la Paeria

Només Comú i Crida s’oposen a un pla de sanejament financer que prospera amb l’únic vot a favor del PSC

Preguntem a l’equip de govern si s’han complert totes les condicions necessàries per reobrir la discoteca del carrer Ivars d’Urgell

Moció en defensa de l’autonomia dels municipis i de rebuig a la disposició addicional 27 dels PGE

Exigim que es creï la Comissió per la igualtat d’oportunitats i contra la segregació escolar, com vam acordar fa 3 mesos

Dos anys del Comú a la Paeria: la fi de l’oasi lleidatà

Propostes que el Comú ha formulat al Congrés de l’Horta

2 anys d’aprenentatge i treball intens per la transparència, la participació i el bé comú

Butlletí: Calendari 2017 en obert · Contractació poc transparent i amb tics clientelars · Opacitat en la bestreta de caixa fixa d’alcaldia

Planifiquem el calendari 2017 en obert per cercar la màxima participació

El Comú demana manteniment per al mirador del Secà de Sant Pere

El Comú entrega a la biblioteca de Llívia els 200 llibres recollits durant Sant Jordi

Contractació Paeria 2016: poc transparent, amb tics clientelars i perpetuadora d’un model econòmic esgotat

Ros compareix a Transparència amb silencis, mentides i poques respostes

[OPINIÓ] Recuperem els ajuts a la cultura

Demanem a Consell Comarcal i Ensenyament que acompanyin les AMPA i deixin d’ofegar-les

https://comudelleida.cat/demanem-a-consell-comarcal-i-ensenyament-que-acompanyin-les-ampa-i-deixin-dofegar-les/
https://comudelleida.cat/opinio-recuperem-els-ajuts-a-la-cultura/
https://comudelleida.cat/ros-compareix-a-transparencia-amb-silencis-mentides-i-poques-respostes/
https://comudelleida.cat/contractacio2016/
https://comudelleida.cat/el-comu-entrega-a-la-biblioteca-de-llivia-els-200-llibres-recollits-durant-sant-jordi/
https://comudelleida.cat/el-comu-demana-manteniment-per-al-mirador-del-seca-de-sant-pere/
https://comudelleida.cat/planifiquem-el-calendari-2017-en-obert-per-cercar-la-maxima-participacio/
https://comudelleida.cat/butlleti-calendari-2017-en-obert-%C2%B7-contractacio-poc-transparent-i-amb-tics-clientelars-%C2%B7-opacitat-en-la-bestreta-de-caixa-fixa-dalcaldia/
https://comudelleida.cat/memoriaequador/
https://comudelleida.cat/propostes-que-el-comu-ha-formulat-al-congres-de-lhorta/
https://comudelleida.cat/dos-anys-del-comu-a-la-paeria-la-fi-de-loasi-lleidata/
https://comudelleida.cat/exigim-que-es-crei-la-comissio-per-la-igualtat-doportunitats-i-contra-la-segregacio-escolar-com-vam-acordar-fa-3-mesos/
https://comudelleida.cat/mocio-en-defensa-de-lautonomia-dels-municipis-i-de-rebuig-a-la-disposicio-addicional-27-dels-pge/
https://comudelleida.cat/preguntem-a-lequip-de-govern-si-shan-complert-totes-les-condicions-necessaries-per-reobrir-la-discoteca-del-carrer-ivars-durgell/
https://comudelleida.cat/nomes-comu-i-crida-soposen-a-un-pla-de-sanejament-financer-que-prospera-amb-lunic-vot-a-favor-del-psc/
https://comudelleida.cat/que-vota-cadascu-el-sentit-de-vot-en-el-ple-de-la-paeria/
https://comudelleida.cat/el-comu-denuncia-que-sesta-afavorint-linteres-de-regidors-perdonant-los-multes/
https://comudelleida.cat/el-dimecres-7-de-juny-el-comu-celebra-assemblea-de-barri-a-balafia/
https://comudelleida.cat/el-cas-dels-ninxols-de-santa-cecilia/
https://comudelleida.cat/el-comu-adverteix-que-cal-retirar-dexposicio-publica-informacio-del-compte-general-per-preservar-dades-personals/
https://comudelleida.cat/dos-anys-del-comu-a-la-paeria-la-fi-de-loasi-lleidata-2/
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Radiografiem l’ús de la bestreta de caixa fixa d’alcaldia: opacitat i molta despesa prescindible

El dimarts 9 de maig el Comú celebra assemblea de barri al Secà de Sant Pere

Aprovació unànim de la moció del Comú per la revisió del nou Pla Estratègic de Subvencions

Tot el que han votat ses senyories al darrer ple de l’Ajuntament de Lleida

L’addenda de la gespa del Camp Esports, endavant pel vot favorable PP i abstencions de CIU, Cs i ERC

El Comú exigeix que al 2018 es convoquin els ajuts en cultura, com està previst al Pla Estratègic de Subvencions

Butlletí: Irregularitats en la licitació de la gespa · Per què amaguen les bestretes de caixa fixa d’Alcaldia? · Incompliments radars

Ros menysprea els procediments legals i la igualtat d’oportunitats de totes les empreses en la licitació de la gespa del Camp d’Esports

El dimarts 2 de maig el Comú celebra assemblea de barri a la Bordeta

Mig any esperant unes fotocòpies: per què Ros amaga les bestretes de caixa fixa d’Alcaldia?

St Jordi 2×1: intercanviem llibres i en recollim per a biblioteques de Lleida

El dimarts 18 d’abril el Comú celebra assemblea de barri de la Mariola

Suport Ahora Madrid El Comú de Lleida, amb Ahora Madrid davant la política d'asfíxia financera 
aplicada pel govern central cap a ajuntaments i CCAA

Consell Comarcal abril Proposem conveni Paeria-Consell Comarcal-Institut Català de la Dona per un 
recurs residencial públic per a víctimes de violència masclista

Dona samaritana Davant la dimissió en bloc de professionals que atenien víctimes de   violència 
masclista, demanem un model públic gestionat per professionals

Radars demanem retre 
comptes

Exigim retre comptes d'incompliments de la concessionària de radars, que no 
ha fet les inversions en seguretat vial

Candidatures UPeC Àmplia representació de les comarques de Ponent als òrgans transitoris de 
coordinació i direcció d'Un País en Comú

Opinió L’aigua fa la vista clara… i la factura insuportable 

Llotja solar Exigim a l'equip de govern responsabilitat davant la seua estratègia que sembla
contrària a què el solar de la Llotja sigui públic

http://comudelleida.cat/exigim-a-lequip-de-govern-responsabilitat-davant-la-seua-estrategia-que-sembla-contraria-a-que-el-solar-de-la-llotja-sigui-public/
http://comudelleida.cat/exigim-a-lequip-de-govern-responsabilitat-davant-la-seua-estrategia-que-sembla-contraria-a-que-el-solar-de-la-llotja-sigui-public/
http://comudelleida.cat/laigua-fa-la-vista-clara-i-la-factura-insuportable/
http://comudelleida.cat/exigim-retre-comptes-dincompliments-de-la-concessionaria-de-radars-que-no-ha-fet-les-inversions-en-seguretat-vial/
http://comudelleida.cat/exigim-retre-comptes-dincompliments-de-la-concessionaria-de-radars-que-no-ha-fet-les-inversions-en-seguretat-vial/
http://comudelleida.cat/davant-la-dimissio-en-bloc-de-professionals-que-atenien-victimes-de-violencia-masclista-demanem-un-model-public-gestionat-per-professionals/
http://comudelleida.cat/davant-la-dimissio-en-bloc-de-professionals-que-atenien-victimes-de-violencia-masclista-demanem-un-model-public-gestionat-per-professionals/
http://comudelleida.cat/davant-la-dimissio-en-bloc-de-professionals-que-atenien-victimes-de-violencia-masclista-demanem-un-model-public-gestionat-per-professionals/
http://comudelleida.cat/proposem-conveni-paeria-consell-institut-catala-de-la-dona-per-un-recurs-residencial-public-per-a-victimes-de-violencia-masclista/
http://comudelleida.cat/proposem-conveni-paeria-consell-institut-catala-de-la-dona-per-un-recurs-residencial-public-per-a-victimes-de-violencia-masclista/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-amb-ahora-madrid-davant-la-politica-dasfixia-financera-aplicada-pel-govern-central-cap-a-ajuntaments-i-ccaa/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-amb-ahora-madrid-davant-la-politica-dasfixia-financera-aplicada-pel-govern-central-cap-a-ajuntaments-i-ccaa/
https://comudelleida.cat/el-dimarts-18-dabril-el-comu-celebra-assemblea-de-barri-de-la-mariola/
https://comudelleida.cat/st-jordi-2x1-intercanviem-llibres-i-en-recollim-per-a-la-biblioteques-municipals/
https://comudelleida.cat/mig-any-esperant-unes-fotocopies-per-que-ros-amaga-les-bestretes-de-caixa-fixa-dalcaldia/
https://comudelleida.cat/el-dimarts-2-de-maig-el-comu-celebra-assemblea-de-barri-a-la-bordeta/
https://comudelleida.cat/ros-menysprea-els-procediments-legals-i-la-igualtat-doportunitats-de-totes-les-empreses-en-la-licitacio-de-la-gespa-del-camp-desports/
https://comudelleida.cat/irregularitats-en-la-licitacio-de-la-gespa-%C2%B7-per-que-amaguen-les-bestretes-de-caixa-fixa-dalcaldia-%C2%B7-incompliments-radars/
https://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-que-al-2018-es-convoquin-els-ajuts-en-cultura-com-esta-previst-al-pla-estrategic-de-subvencions/
https://comudelleida.cat/laddenda-de-la-gespa-del-camp-esports-endavant-pel-vot-favorable-pp-i-abstencions-de-ciu-cs-i-erc/
https://comudelleida.cat/el-que-estan-votant-ses-senyories-al-ple-de-lajuntament-de-lleida-ara-mateix/
https://comudelleida.cat/aprovacio-unanim-de-la-mocio-del-comu-per-la-revisio-del-nou-pla-estrategic-de-subvencions/
https://comudelleida.cat/el-dimarts-9-de-maig-el-comu-celebra-assemblea-de-barri-al-seca-de-sant-pere/
https://comudelleida.cat/bestreta/
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Moció perspectiva 
gènere

Moció del Comú per la incorporació de la perspectiva de gènere en la política 
pública municipal

Solars Ni un euro en venda de solars al 2016, quan la Paeria havia previst ingressar 6 
milions

Butlletí BUTLLETí Ros multiplica la factura aigua per 3,5 · Proposem protocol únic 
contra assetjament laboral · La GAIP ens dóna accès a les bestretes de caixa

Informe agua 1 La factura que pagan las familias de Lleida por el agua es ahora tres veces y 
media más alta que 13 años atrás

Aigua informe 1 La factura que paguen les famílies de Lleida per l'aigua és ara tres 
vegades i mitja més alta que fa 13 anys

Assetjament laboral El Comú proposa un protocol únic d'actuació contra l'assetjament laboral a 
l'Ajuntament de Lleida

Convocatòria agua Día Mundial del Agua: salimos a la calle para explicar la descomunal subida del 
precio del agua que hemos sufrido en Lleida (22 de marzo, 11h)

Convocatòria Aigua Dia Mundial de l'Aigua: el Comú surt al carrer per explicar la descomunal 
pujada del preu de l'aigua que hem patit a Lleida (22 març, 11h Pl. Paeria)

Catàleg horta El Comú aconsegueix incorporar aspectes clau per defensar la pagesia al 
catàleg de l'horta

Canera Visitem la canera i demanem més personal i més paper dels voluntaris per 
millorar l'atenció als animals

Mediació Comunicat del Comú davant la situació que s'ha viscut al centre cívic de la 
Mariola

Radars preguntes Preguntem a Ros si vol prorrogar el contracte de radars amb Arnó-SICE i 
apostem per municipalitzar-lo

Xarxa Municipalista Comú se suma a Xarxa Municipalista contra el deute i a manifestació 
per una gestió pública i democràtica de l'aigua de Terrassa

Torre Salses El Comú denuncia greus irregularitats en el projecte Urbanístic de Torre Salses i
presenta al·legacions a l'expedient de construcció del Vial

Xarxes El Comú proposa una ordenança municipal per al desplegament de xarxes que 
ordeni un sector clau

Rectificació El Comú rectifica: el fitxer dels amics de la llotja està inscrit a l'AEPD

Web Paeria El web de la Paeria silencia la versió del Comú responent a la petició de 
dimissió d'un dels seus regidors

Ante las acusaciones Ante las graves acusaciones que la agrupación de electores del Comú de Lleida 
ha recibido por parte del equipo de gobierno de la Paeria

Davant les acusacions Davant les greus acusacions que l'agrupació d'electors ha rebut avui per part 
de l'equip de govern

Opinió El dia de Totes 

Opinió Sobre la pertinença d’un Pla estratègic per la cultura a Lleida 

http://comudelleida.cat/sobre-la-pertinenca-dun-pla-estrategic-per-la-cultura-a-lleida/
http://comudelleida.cat/el-dia-de-totes/
http://comudelleida.cat/davant-les-greus-acusacions-que-lagrupacio-delectors-ha-rebut-per-part-de-lequip-de-govern/
http://comudelleida.cat/davant-les-greus-acusacions-que-lagrupacio-delectors-ha-rebut-per-part-de-lequip-de-govern/
http://comudelleida.cat/es/davant-les-greus-acusacions-que-lagrupacio-delectors-ha-rebut-per-part-de-lequip-de-govern/
http://comudelleida.cat/es/davant-les-greus-acusacions-que-lagrupacio-delectors-ha-rebut-per-part-de-lequip-de-govern/
http://comudelleida.cat/el-web-de-la-paeria-silencia-la-versio-del-comu-responent-a-la-peticio-de-dimissio-dun-dels-seus-regidors/
http://comudelleida.cat/el-web-de-la-paeria-silencia-la-versio-del-comu-responent-a-la-peticio-de-dimissio-dun-dels-seus-regidors/
http://comudelleida.cat/el-comu-rectifica-el-fitxer-dels-amics-de-la-llotja-esta-inscrit-a-laepd/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-una-ordenanca-municipal-per-al-desplegament-de-xarxes-que-ordeni-un-sector-clau/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-una-ordenanca-municipal-per-al-desplegament-de-xarxes-que-ordeni-un-sector-clau/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-denuncia-greus-irregularitats-en-el-projecte-urbanistic-de-torre-salses-i-presenta-allegacions-a-lexpedient-de-construccio-del-vial-victor-torres/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-denuncia-greus-irregularitats-en-el-projecte-urbanistic-de-torre-salses-i-presenta-allegacions-a-lexpedient-de-construccio-del-vial-victor-torres/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-se-suma-a-la-xarxa-municipalista-contra-el-deute-illegitim-i-les-retallades/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-se-suma-a-la-xarxa-municipalista-contra-el-deute-illegitim-i-les-retallades/
http://comudelleida.cat/preguntem-a-ros-si-vol-prorrogar-el-contracte-de-radars-amb-arno-sice-i-apostem-per-municipalitzar-lo-si-ha-de-seguir/
http://comudelleida.cat/preguntem-a-ros-si-vol-prorrogar-el-contracte-de-radars-amb-arno-sice-i-apostem-per-municipalitzar-lo-si-ha-de-seguir/
http://comudelleida.cat/comunicat-del-comu-davant-la-situacio-que-sha-viscut-al-centre-civic-de-la-mariola/
http://comudelleida.cat/comunicat-del-comu-davant-la-situacio-que-sha-viscut-al-centre-civic-de-la-mariola/
http://comudelleida.cat/visitem-la-canera-i-demanem-mes-personal-i-mes-paper-dels-voluntaris-per-millorar-latencio-als-animals/
http://comudelleida.cat/visitem-la-canera-i-demanem-mes-personal-i-mes-paper-dels-voluntaris-per-millorar-latencio-als-animals/
http://comudelleida.cat/el-comu-aconsegueix-incorporar-aspectes-clau-per-defensar-la-pagesia-al-cataleg-de-lhorta/
http://comudelleida.cat/el-comu-aconsegueix-incorporar-aspectes-clau-per-defensar-la-pagesia-al-cataleg-de-lhorta/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-protocol-unic-dactuacio-contra-lassetjament-laboral-a-lajuntament-de-lleida/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-protocol-unic-dactuacio-contra-lassetjament-laboral-a-lajuntament-de-lleida/
http://comudelleida.cat/aigua/
http://comudelleida.cat/aigua/
http://comudelleida.cat/es/aigua/
http://comudelleida.cat/es/aigua/
http://comudelleida.cat/butlleti-ros-multiplica-la-factura-aigua-per-35-%C2%B7-proposem-protocol-unic-contra-assetjament-laboral-%C2%B7-la-gaip-ens-dona-acces-a-les-bestretes-de-caixa/
http://comudelleida.cat/butlleti-ros-multiplica-la-factura-aigua-per-35-%C2%B7-proposem-protocol-unic-contra-assetjament-laboral-%C2%B7-la-gaip-ens-dona-acces-a-les-bestretes-de-caixa/
http://comudelleida.cat/ni-un-euro-en-venda-de-solars-al-2016-quan-la-paeria-havia-previst-ingressar-6-milions/
http://comudelleida.cat/ni-un-euro-en-venda-de-solars-al-2016-quan-la-paeria-havia-previst-ingressar-6-milions/
http://comudelleida.cat/mocio-del-comu-per-la-incorporacio-de-la-perspectiva-de-genere-en-la-politica-publica-municipal/
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Despesa supèrflua Per evitar despesa innecessària, demanem a l'alcalde no rebre regals pagats 
amb diner públic i que aquests no es licitin

Al sostre del món El Comú organitza la projecció d'una pel·lícula infantil en motiu del   del 
Dia Internacional de les Dones

Article Què li ve al cap quan sent la paraula «Llotja»?

GAIP La GAIP resol que els regidors del Comú han de tenir accés a les bestretes de 
caixa fixa d'Alcaldia

Butlletí 181.000€ sense licitació i ens amenacen de portar-nos als jutjats · Aportem 
millores al menjador de les bressol · Sense sostre que dormen al carrer

Opinió Episodis de la història cultural per a joves conspiradors

Llotja denuncia CAST 181.000 euros sin licitación pública y irregularidades continuas: el "todo 
vale"   de la Llotja de Lleida impulsada por Àngel Ros

Llotja denúncia Comú DENÚNCIA COMÚ DE LLEIDA: 181.000 euros sense licitació pública i 
irregularitats continuades, el tot s'hi val de la Llotja

Opinió ‘Sense sostre’ que dormen al carrer

Plecs EBM El Comú aporta propostes per millorar l'alimentació dels infants al plec de 
menjadors de les bressol municipals

Llotja Moció del Comú per la regularització urgent de la venda d'entrades per a la 
Llotja, la gestió del fitxer de dades personals i del web

Zones30 Aprovada la proposta del Comú per implantar a Lleida el major 
nombre de zones 30 possibles

Comissió Urbanisme Proposem actuar en el clavegueram a la Bordeta i ampliar les zones 30 a tota 
la ciutat

Horta El Comú demana que la catalogació de l'horta no perjudiqui els pagesos i que 
preservi les seues dades personals

Pla normatiu i Iglú Pla per facilitar les aportacions i seguiment ciutadà de les normes municipals · 
Petició urgent perquè l'alcalde torni a obrir el pla Iglú a tothom

Pla Iglú La Paeria modifica en silenci el Pla Iglú i fa que diverses persones hagin dormit 
aquesta nit al carrer a 1 grau de temperatura

Comissió Drets 
Persones

El Comú pregunta sobre suposades irregularitats en gestió de la Llotja, fa 
proposta sobre menjadors EBM i demana la retirada protocol serveis socials

Pobresa energètica El Comú exigeix a La Paeria que obligui les empreses a cobrir els deutes de les 
víctimes de la pobresa energètica

Plecs menjador EBM Proposem que la comunitat educativa participi en l'elaboració dels nous plecs 
de menjador de les bressol municipals

Museu Morera El Comú exhorta la Paeria a que sol·liciti l'autorització per a usos museístics de 
l'antiga Audiència

Serveis socials Davant el nou procediment en l'acompanyament a persones usuàries dels 
serveis socials
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Assemblea Comú Dissabte 4, assemblea general del Comú a l'horta per retre comptes de la   tasca
feta i planificar el 2017

Consell Comarcal El Comú aconsegueix que empreses vinculades en casos de corrupció no 
puguin optar al servei de bus escolar al Segrià

Municipalització Llotja El Comú exigeix que la municipalització de la Llotja suposi un canvi cap a la 
transparència i la participació del sector

Butlletí COMÚ Butlletí Comú: Assemblea amb NOVA UBICACIÓ· Per què paguem un 161% 
més d'aigua que fa 6 anys · 6000 visualitzacions de les falsedats de Ros

Ple Paeria Tomben la moció del Comú per congelar el preu de l'aigua, però aconseguim 
destapar per què paguem un 161% més que fa 6 anys

Despesa supèrflua La Paeria multiplica per 4 la despesa prevista en atencions protocol·làries

Assemblea Comú i 
trobada UPeC

Dissabte 4 de febrer, assemblea general del Comú per retre comptes i planificar
l'any · I el 29 de gener, comencem a construir UPeC. Veniu?

Pujada preus aigua El Comú impulsa una moció per evitar que pugi la tarifa de l'aigua per silenci 
administratiu, com al 2013

Nou ridícul en 
participació

Demanem que Ros cessi el regidor Gómez davant el ridícul fet amb el 
reglament de participació, que ara costarà 17.500 €

Vagues ensenyament El Comú dóna suport a les vagues a l'ensenyament del 18 de gener i del 9 de 
febrer

Nova manipulació 
despesa social

La Paeria torna a inflar les dades de despesa social un 81% per fer creure que 
som líders en despesa social

Un nou òrgan per fer-se
la foto

El Consell de Benestar i Acció Social incompleix els seus estatuts: cap reunió i 
cap informe en 4 anys

Butlletí Comú Les perles de 2016· Aprovada parcialment la moció pel PaP · El rodet PSC, Cs, 
PP es fa evident en totes les votacions

Article opinió dia dels 
reixos mags

Els reis ho veuen tot

2016

Balanç 2016 Un any carregat de propostes, bloquejos i algunes petites victòries

Balanç 2016 Roda de premsa per fer balanç del 2016 i explicar la situació de les principals 
propostes del Comú

Sobre el ple Paeria 
d'avui

Aprovada parcialment la moció pel Porta a Porta i per unanimitat la que 
prorroga el Pla Director de Cooperació

Butlletí Comú Moció Porta a Porta ·  Per uns pressupostos legals, reals i realitzables · Solar 
Llotja, amb interès públic

No al TTIP Moció contra el TTIP i per la defensa dels serveis públics bàsics al Consell 
Comarcal del Segrià

Proposta pressupostos 
2017 Comú

Presentem 20 reclamacions als pressupostos 2017 per fer-los legals, reals i 
realitzables

Convocatòria Presentació reclamacions als pressupostos 
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Moció Porta a Porta Moció per un sistema Porta a Porta basat en estudis rigorosos, amb informació 
i participació

Per la transparència al 
C. Comarcal

El Comú exigeix al Consell Comarcal que compleixi el compromís de publicar 
decrets, contractes i convenis

Xarxa de Ciutats que 
Caminen

Adhesió de Lleida a la Xarxa de Ciutats que Caminen per fomentar una 
mobilitat més amable i sostenible

Pla Director de 
Cooperació

El Comú reitera que la ratificació del Pla Director de Cooperació ha de passar 
pel ple d'aquest mes

Horta El Comú demana un pla d'usos que eviti perjudicar l'activitat agrària

Solar annex Llotja Exigim defensar l'interès públic perquè el solar annex a la Llotja 
beneficiï la ciutat

Opinió La contractació externa de la Paeria, una eina desaprofitada per millorar 
l’economia

Certificacions 
ecològiques

El Comú exigeix al Consell Comarcal que obligui l'empresa concessionària dels 
menjadors a complir amb la qualitat de producte que van ofertar

Butlletí Comú Anem a reclamacions · Retrat robot de la contractació a Lleida · On s'acordaren
les tarifes de l'aigua?

Tarifes aigua i bases 
execució

Preguntem quin acord plenari va aprovar les actuals tarifes de l'aigua · S'aprova
una de les 3 esmenes del Comú a les bases d'execució 2017

Pressupostos Comú El Comú, abocat a presentar les propostes de pressupostos via reclamació 
davant el desgavell de l'equip de govern

Convocatòria Proposta pressupostos 2017

Incompliment Llei 
hisendes locals

L'equip de govern se salta la Llei d'hisendes locals en els terminis per fer-nos 
arribar la informació de pressupostos

Moció Pobresa 
Energètica

Moció del Comú perquè la ciutadania de Lleida pugui conèixer els seus drets en
matèria de pobresa energètica

Torronades La Paeria es gastarà més de 8.000 euros en la gran torronada

Pinyana: 8 cursos en 
barracons

Mentre Paeria i Generalitat exhibeixen deixadesa, Pinyana segueix en barracons

Alliberem contractació 
Paeria

Per decret, a dit i amb contracte menor: retrat robot de la 
contractació a Lleida

Convocatòria Retrat robot de la contractació a Lleida

Butlletí Comú Segueixen avançant la llum a Jamstores · Pressupostos entre totes · Bus de 
qualitat per a tothom

Consell Comarcal Valorem que el Consell rectifiqui i no derivi a Ensenyament la gestió que les 
AMPA fan dels menjadors

Jamstores La Paeria confirma que segueix avançant el pagament del consum elèctric a la 
concessionària instal·lada al Mercat del Pla

IBI Valoració del Comú sobre l'acord PSC-PP-CIU sobre l'IBI
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http://comudelleida.cat/el-comu-abocat-a-presentar-les-propostes-de-pressupostos-via-reclamacio-davant-el-desgavell-de-lequip-de-govern/
http://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-quin-acord-plenari-va-aprovar-les-actuals-tarifes-de-laigua/
http://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-quin-acord-plenari-va-aprovar-les-actuals-tarifes-de-laigua/
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http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-al-consell-comarcal-que-compleixi-el-compromis-de-publicar-decrets-contractes-i-convenis/
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http://comudelleida.cat/mocio-per-un-sistema-porta-a-porta-basat-en-estudis-rigorosos-amb-informacio-i-participacio/
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Consens IBI El Comú impulsa una proposta per cercar el consens sobre l'IBI de tots els 
grups municipals

Moció Comú Ple octubre Moció del Comú per derogar la "Llei Montoro" i recuperar l'autonomia 
local

Ordenances Fiscals 
2017

Es pot rebaixar l'IBI dels habitatges un 6% fent pagar una mica més als   edificis
no residencials de més valor

Roda de premsa Comú El Comú presenta aquest dimecres 19 (11h) les seues propostes d'ordenances 
fiscals

Proposta terrasses Proposta del Comú per bonificar les terrasses que respecten la normativa i el 
descans dels veïns

Opacitat al CNC El president del CNC no respon quines tasques fa l'únic treballador d'aquesta 
empresa municipal

El Comú al Ple Paeria Al ple preguntarem sobre radars i demanarem la retirada de publicitat sexista

Opinió El conte dels radars no apunta a final feliç

Arnó-Sice demanen 
938.835 €

La concessionària dels radars reclama prop d'un milió d'euros i porta al jutge a 
la Paeria

Autobusos 10 dels 55 milions gastats en busos en 9 anys no s'havien pressupostat

Butlletí Comú Un manual al vostre servei · Activem solars en desús · Sense encàrrec de 
gestió pel Banyetes · Disposeu d'algun local en desús?

Manual Funcionament 
Paeria

El funcionament de la Paeria i l'encaix del Comú, en un manual 
organitzatiu al servei de la ciutadania

Reactivem el parc 
d'habitatge

Proposta del Comú per activar habitatges i solars en desús a través de
cooperatives d'usuaris

Jornada oberta 
ordenances fiscals

El Comú convoca dijous una jornada oberta al carrer per parlar d'ordenances 
fiscals: «Els nostres impostos els decidim entre totes»

GAIP La GAIP confirma que el document d'encàrrec de gestió del Club Banyetes no 
existeix

Banc de terres i camí 
medieval

El Comú defensa que el banc de terres serveixi a pagesos actius per donar 
alternatives a finques abandonades

Proposta a Comissió de 
l'Horta

El Comú demana posar en valor el Camí Medieval del Riu, actualment tallat i 
sense entrada a la ciutat

3 famílies sense 
menjador

El Comú exigeix que la Paeria obligui Alesa a complir el contracte i atengui 
demà mateix les famílies de l'EB Magraners

Opinió Compromís amb les llibertats

Convocatòria Assembla 
diu. 18

Aquest diumenge t'esperem a l'assemblea del Comú per acordar les lí  nies polí  -
tiques d'aquest curs

Un ROM inacceptable El Comú esmena el Reglament Orgànic Municipal per fer-lo més transparent, 
participatiu i perquè el català sigui llengua preferent

Butlletí Comú: Radars opacs · Planifiquem el futur · Impagaments en subcontractes d'Eysa · 
Totes les mocions del Comú · Paguem a Jamstores?

http://comudelleida.cat/butlleti-comu-radars-opacs-%C2%B7-planifiquem-el-futur-%C2%B7-impagaments-en-subcontractes-deysa-%C2%B7-totes-les-mocions-del-comu-%C2%B7-paguem-a-jamstores/
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Incompliments radars El Comú demana que es compleixi el compromís de publicar el nombre de 
multes i la resta d'acords de transparència en radars

Opinió Volem que sigui el darrer curs de maltractament a l’educació pública

Diversos mesos sense 
cobrar

El Comú denuncia passivitat de la Paeria davant l'impagament a treballadors 
subcontractats per la concessionària de la zona blava a altres empreses

Jornada Oberta 4 
setembre

Jornada oberta del Comú per valorar el que portem de mandat i consensuar les
principals línies de treball fins al 2019

Outlet Mercat del Pla El Comú pregunta si la Paeria segueix avançant el pagament del consum 
elèctric a la concessionària instal·lada al Mercat del Pla

Al·legacions Compte 
General 2015

El Comú proposa un ple al setembre per complir els terminis legals en 
l'aprovació del Compte General 2015

Opinió Una ciutat amb ulls que vigilen

Opinió Ni decrets, ni factures, «ni punyetes»

Ple Extraordinari estat 
de la ciutat

El Comú de Lleida al Ple Extraordinari de l'estat de la ciutat

Compliment mocions 
aprovades

Pel compliment de les mocions aprovades al ple

Documentació proposta
busos

El Comú proposa reajustaments en el servei de bus per augmentar 
qualitat i usuaris sense incrementar el cost

Convocatòria premsa 
busos

Convocatòria de premsa: El Comú proposa reajustaments en el servei de bus 
per augmentar qualitat i usuaris sense incrementar el cost.

Fe de errades Fe de errades a la nota de premsa "El Comú de Lleida celebra la transparència 
en els comptes del Consell Comarcal (...)."

Celebrem transparència
del Consell Comarcal

El Comú de Lleida celebra la transparència en els comptes del Consell 
Comarcal, tot i no compartir les polítiques de despesa

Gestió del Club 
Banyetes

El Comú de Lleida en contra de la contractació de la gestió del Club Banyetes

Opinió L’opacitat de la Paeria té data de caducitat

Contractacions de so i 
llum per FM

El Comú aconsegueix un compromís perquè s'anticipin les contractacions de so 
i llum per a la festa major

Porta a Porta El Comú demana que s'estudii el porta a porta i denuncia el tracte de favor a la
concessionària de la neteja

Butlletí Comú La GAIP obre una escletxa a fer pública la comptabilitat de la Paeria Â· Moció 
del Comú per fer públics els decrets d'alcaldia

Moció COMÚ Moció del Comú perquè els decrets d'alcaldia siguin accessibles per a tota la 
ciutadania

GAIP contabilidad La mediación de la GAIP obliga al ayuntamiento de Lleida a entregar al Comú 
su contabilidad y la de las fundaciones

GAIP comptabilitat La mediació de la GAIP obliga la Paeria a entregar al Comú la seua 
comptabilitat i la de les fundacions

http://comudelleida.cat/la-mediacio-de-la-gaip-obliga-la-paeria-a-entregar-al-comu-la-seua-comptabilitat-i-la-de-les-fundacions/
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http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-celebra-la-transparencia-en-els-comptes-del-consell-comarcal-tot-i-no-compartir-les-politiques-de-despesa/
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http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-reajustaments-en-el-servei-de-bus-per-augmentar-qualitat-i-usuaris-sense-incrementar-el-cost/
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http://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-es-compleixi-el-compromis-de-publicar-el-nombre-de-multes-i-la-resta-dacords-de-transparencia-en-radars/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-es-compleixi-el-compromis-de-publicar-el-nombre-de-multes-i-la-resta-dacords-de-transparencia-en-radars/
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Avançament dels 
Decrets

El Comú celebra que s'avanci el lliurament de decrets d'alcaldia i registra amb 
antelació les preguntes

Opinió La joventut maltractada davant les eleccions del 26J 

Tema Titular

Contractes dirigits La sentència del Tribunal de Contractes confirma que el major contracte de la 
Paeria anava dirigit a una empresa

Opinió Alliberem les factures de la Paeria 

Butlletí Comú Alliberem les factures · 151.000€ a la brossa · Dimecres venim a la Bordeta · 
Manifest dels comuns de suport a ECP · Aguanta democràcia, sé fuerte!

ParkOnline El Comú demana explicacions sobre els plafons informatius d'aparcaments que
van costar 151.000 euros i estan en desús

Alliberem factures El Comú posa a disposició de la ciutadania informació de les factures 
2016

Manifest suport ECP Manifest dels comuns catalans i organitzacions afins en suport a la candidatura
d'En Comú Podem

Opinió La Postguerra a Ramaderia Pifarré 

Ple Extraordinari L'equip de govern frena la participació d'entitats i ciutadania al Ple 
Extraordinari sobre el model comercial

Denúncia Comú Les obres majors permeses per la Paeria a Biloba posen interessos 
d'empresaris per davant de l'interès general

Opinió Aguanta democràcia, ‘sé fuerte’! 

Butlletí Comú 10000€ de diner públic en una colla de l'Aplec · Menys paraules i més acció 
contra pobresa energètica · Què vota cadascú?

Comunicat Comú Més que declaracions, la pobresa energètica i el dret a l'habitatge requereixen 
acció política

Consell Editorial inactiu Comú, ERC i Crida denuncien poc interès del Govern municipal per tirar 
endavant el Consell Editorial

Denúncia Comú La Paeria gasta 10.000 euros de diner públic cada any en la seua colla de 
l'Aplec del Caragol

El Comú participarà al 
26J

L'assemblea del Comú acorda per consens participar a les eleccions del 26J 
amb En Comú Podem

BUTLLETí COMÚ En format breu, tot el que acabem de fer des del Comú de Lleida. Hem 
consensuat participar a les eleccions del 26J amb ECP

Consulta telemàtica 26J La consulta telemàtica del Comú dóna un suport del 77'7% a anar a les 
eleccions del 26J

Convocatòria CIU, ERC, Crida i Comú ple extraordinari de model comercial amb la 
participació de tots els sectors
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Tema Titular

Proposta Comissió 
Economia

Per evitar situacions com la del Lleida Esportiu proposem que les subvencions 
municipals obliguin a estar al corrent de pagament amb els treballadors

Votació telemàtica del 
Comú

El Comú de Lleida farà de dilluns a dimecres una votació telemàtica perquè els
adherits decideixin la implicació en les eleccions del 26J

Defensem educació 
pública

La inacció de l'equip de govern el fa corresponsable dels 3 tancaments de P3 
públics a la ciutat

CMC Lleida El Comú aposta per un procés participatiu per fer el nou Pla Director de 
Cooperació 2017-2020

Llei 24/2015 Llei 24/2015: les grans paraules a la Paeria han d'anar acompanyades de fets, 
després de 9 mesos sense fer res

Opinió Dret a l’educació

El butlletí Comú Poc temps per llegir? El butlletí Comú us resumeix tot el que acabem de fer

Ple Paeria abril El Comú preguntarà al ple per què es redueixen places a les bressol i si la 
Paeria ha incoat expedient sancionador a la discoteca Biloba

Moció accés informació El Comú treballa perquè l'accés a la informació de tots els regidors quedi 
garantit amb una moció al ple d'abril

Robatoris bicis Un altre robatori de bicicleta mentre ignoren la proposta d'estacionament per a
bicis dins instal·lacions municipals

Trasllat Firetes Preguntem per què les firetes no tornen als Camps Elisis malgrat que hi ha 
més espai i ho prefereixen els firaires i la ciutadania

Consell Editorial El Comú considera una presa de pèl que el Consell Editorial s'hagi ajornat 4 
cops i no s'hagi posat en marxa en 3 mesos

Comissió Economia Ens abstenim en la modificació del pressupost per facilitar el pagament a 
proveïdors

Obrir centres escolars a 
l'estiu

Plantegem obrir centres escolars a l'estiu per garantir àpats equilibrats per a 
tots els infants que ho necessitin

Assemblea a Barris Assemblea de barri del Comú aquest dimecres a Cappont

BUTLLETí COMÚ Butlletí Comú: Sense beques menjador · Estudis comercials opacs · 
Incompliments llei transparència · Per què ens desmarquem del sr. Gómez

Suspensió licitació arts 
escèniques

El Comú celebra que se suspengui la licitació d'arts escèniques i qualifica de 
despropòsit el procés

Volem que els estudis 
siguin públics

Estudis comercials tancats a pany i forrellat per evitar cap discrepància 
respecte al que defensa el govern

Transparència Presentem a la Comissió Especial un recull d'incompliments de la Llei de 
Transparència, sense que la Paeria mogui fitxa

Direcció arts escèniques Apostem per una direcció d'arts escèniques de servei públic, independent i de 
qualitat

Comissió Drets de les 
Persones

Paeria incompleix el compromís de ple i opta per no cobrir beques menjador 
argumentant que no totes han passat pels seus serveis socials

Beques Menjador Rodamilans desconeix que hi ha més de 200 infants de Lleida sense beca 
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Tema Titular

menjador. El Comú li farà arribar la documentació del Consell que ho acredita

Zona blava Cap avenç i falta de transparència per complir el compromís de 
remunicipalització de la zona blava

Reglament participació 
ciutadana

El Comú és desmarca del procés de reglament de participació del sr. Joan 
Gómez, oposat al que nosaltres plantegem

Artículo opinión / carta 
al director

La transparencia del ayuntamiento de Lleida, mucho margen de mejora

Beques Menjador L'equip de govern no compleix i més de 200 infants de Lleida segueixen sense 
beca menjador

Comunicat Comú Assemblea del Comú amb els veïns del Centre Històric · Ros incompleix per 
partida doble els terminis per fer arribar els decrets

Educació Pública El Comú aposta per no tancar cap escola pública i celebra que es construeixi 
un nou centre

Ple Paeria El Comú demana que la Paeria compleixi el compromís que va adquirir perquè 
cap infant de la ciutat de Lleida es quedi sense beca menjador

Informe Comú de Lleida La Paeria, lejos del cumplimiento de la ley de transparencia

Consell Escolar 
Municipal

Tornem a demanar la convocatòria urgent del Consell Escolar Municipal per 
frenar els tancaments de P3 i reduir ràtios

Preguntes a Ple El Comú pregunta si la discoteca Biloba té permís d'obres, llicència ambiental i 
informes de mobilitat i seguretat

Informe Comú 
Transparència

La Paeria, lluny del compliment de la llei de transparència

Mala praxi Mínguez autoritza un pagament de més de 24000 euros malgrat l'informe 
desfavorable de l'interventor municipal

Roda de premsa Comú Roda de Premsa: El Comú presenta resultats de l'informe sobre el compliment 
de la Llei de Transparència per part de la Paeria

Gestió deficient Els ingressos per venda de solars de la Paeria al 2015, un 96% per sota de la 
previsió

Al·legacions Torre 
Salses

El Comú veu indici d'irregularitats en l'expedient urbanístic de Torre Salses

No Amb El Meu Nom Enfront deportacions massives, una xarxa de ciutats que estigui a l'alçada dels 
seus ciutadans

OPINIÓ Per una educació pública i de qualitat, no reduïm grups, reduïm ràtios

No Tancament P3 El govern dóna dades falses per argumentar el tancament de línies de P3 
públiques i l'obertura en concertades

Opinió Allò que el cartipàs no dóna, Lleida no ho presta

Conclusions assemblea 
Comú

El Comú de Lleida vol enfortir el seu treball municipal a partir de la 
coordinació i la confluència

Convocatòria Convocatòria atenció als mitjans en la  trobada municipalista de comuns 
d'aquest dissabte 12 a l'horta de Lleida
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http://comudelleida.cat/lequip-de-govern-no-compleix-i-mes-de-200-infants-de-lleida-segueixen-sense-beca-menjador/
http://comudelleida.cat/lequip-de-govern-no-compleix-i-mes-de-200-infants-de-lleida-segueixen-sense-beca-menjador/
http://comudelleida.cat/el-comu-es-desmarca-del-proces-de-reglament-que-impulsa-joan-gomez-oposat-al-que-nosaltres-plantegem/
http://comudelleida.cat/el-comu-es-desmarca-del-proces-de-reglament-que-impulsa-joan-gomez-oposat-al-que-nosaltres-plantegem/
http://comudelleida.cat/cap-avenc-i-falta-de-transparencia-per-complir-el-compromis-de-remunicipalitzacio-de-la-zona-blava/
http://comudelleida.cat/cap-avenc-i-falta-de-transparencia-per-complir-el-compromis-de-remunicipalitzacio-de-la-zona-blava/
http://comudelleida.cat/rodamilans-desconeix-que-hi-ha-mes-de-200-infants-de-lleida-sense-beca-menjador-i-el-comu-li-fara-arribar-la-documentacio-del-consell-que-ho-acredita/


Tema Titular

Opinió Feminisme sense gènere 

Trobada de comuns a 
Lleida

12-13 març: trobada municipalista de comuns i assemblea del Comú de Lleida 
a l'horta

Opinió La contractació pública com eina del Bé Comú

Propostes Comú a 
Consell Comarcal

Moció Comú al ple del Consell Comarcal pel rescat l'AP2 . Valorem la bona 
predisposició del Consell per incorporar millores en plec de menjadors

Proposta de resolució El Comú planteja que es doni veu a la Comissió de l'Horta al sindicat més votat
a Lleida

Opinió Salvador Seguí, Solidaritat Obrera 

Crèdit a interès zero a 
una empresa

El Comú pregunta per què la Paeria avança el pagament del consum elèctric 
de dos anys a Jamstores

Edificis municipals 
sostenibles

El Comú proposa una bateria de millores al contracte de manteniment dels 
edificis municipals per fer-lo més sostenible

Falsedats en inversió 
social

La Paeria gasta diner públic en cartes per difondre mentides sobre la seua 
inversió social

Moció COMÚ Moció del Comú perquè la Paeria suspengui la cessió de dades de caràcter 
personal a tercers

Rescat AP2 El Comú de Lleida demana que la Paeria es comprometi en el rescat de l'AP-2

Proposta Comú El Comú proposa un contracte de neteja dels edificis municipals transparent, 
amb menys subcontractació i per només 4 anys

Comunicat Comú La Paeria s'inventa un nou consell de Cooperació 'exprés' amb menys 
participació i més clientelisme

BUTLLETí COMÚ Previsió d'ingressos inflada · Atacs a l'educació pública · Despropòsit radars · 
Traure pit d'informacions falses

Opinió Tancant portes a l’escola pública mentre s’alimenta més que mai la concertada 

Informe COMÚ La Paeria ha inflat la previsió d'ingressos per venda de solars en 27 milions 
d'euros els darrers 7 anys

Educació Pública El Comú considera un atac a l'educació pública tancar el Terres de Ponent i 
ignorar la necessitat de nous instituts

Radar mòbil Si es vol reduir l'accidentalitat, per què s'amaga durant 2 mesos que el radar 
mòbil ja està multant?

Paeria manipula la 
inversió social

La mediocritat de qui queda 13è i diu que ha guanyat la cursa social

Opinió La foto del radar ha sortit molt bellugada 

Preguntes que 
serveixen

Fiscalitzar ha permès propiciar una inspecció que ha reportat 
160.000€ a la ciutat

Assemblea Comú El Comú celebra aquest diumenge una assemblea estratègica per traçar 
col·lectivament el treball del 2016

Moció COMÚ al ple de Moció del Comú per demanar un estudi d'impacte i una consulta vinculant 

http://comudelleida.cat/mocio-del-comu-per-demanar-un-estudi-dimpacte-i-una-consulta-vinculant-abans-de-tirar-endavant-cap-centre-comercial/
http://comudelleida.cat/el-comu-tancara-aquest-dijous-el-treball-de-planificacio-pel-2016/
http://comudelleida.cat/el-comu-tancara-aquest-dijous-el-treball-de-planificacio-pel-2016/
http://comudelleida.cat/fiscalitzar-ha-permes-propiciar-una-inspeccio-que-ha-reportat-160-000e-a-la-ciutat/
http://comudelleida.cat/fiscalitzar-ha-permes-propiciar-una-inspeccio-que-ha-reportat-160-000e-a-la-ciutat/
http://comudelleida.cat/la-foto-del-radar-ha-sortit-molt-bellugada/
http://comudelleida.cat/la-mediocritat-de-qui-queda-13e-i-diu-que-ha-guanyat-la-cursa-social/
http://comudelleida.cat/si-es-vol-reduir-laccidentalitat-per-que-samaga-durant-2-mesos-que-el-radar-mobil-ja-esta-multant/
http://comudelleida.cat/si-es-vol-reduir-laccidentalitat-per-que-samaga-durant-2-mesos-que-el-radar-mobil-ja-esta-multant/
http://comudelleida.cat/el-comu-considera-un-atac-a-leducacio-publica-tancar-el-terres-de-ponent-i-ignorar-la-necessitat-de-nous-instituts/
http://comudelleida.cat/el-comu-considera-un-atac-a-leducacio-publica-tancar-el-terres-de-ponent-i-ignorar-la-necessitat-de-nous-instituts/
http://comudelleida.cat/la-paeria-ha-inflat-la-previsio-dingressos-per-venda-de-solars-en-25-milions-deuros-els-darrers-7-anys/
http://comudelleida.cat/la-paeria-ha-inflat-la-previsio-dingressos-per-venda-de-solars-en-25-milions-deuros-els-darrers-7-anys/
http://comudelleida.cat/tancant-portes-a-lescola-publica-mentre-salimenta-mes-que-mai-la-concertada/
http://comudelleida.cat/la-paeria-sinventa-un-nou-consell-de-cooperacio-expres-on-menyste-la-participacio-i-fomenta-la-relacio-clientelar/
http://comudelleida.cat/la-paeria-sinventa-un-nou-consell-de-cooperacio-expres-on-menyste-la-participacio-i-fomenta-la-relacio-clientelar/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-contracte-de-neteja-amb-menys-subcontractacio-i-per-nomes-4-anys/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-contracte-de-neteja-amb-menys-subcontractacio-i-per-nomes-4-anys/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-demana-que-la-paeria-es-comprometi-en-el-rescat-de-lap-2/
http://comudelleida.cat/mocio-del-comu-perque-la-paeria-suspengui-la-cessio-de-dades-de-caracter-personal-a-tercers/
http://comudelleida.cat/mocio-del-comu-perque-la-paeria-suspengui-la-cessio-de-dades-de-caracter-personal-a-tercers/
http://comudelleida.cat/la-paeria-gasta-diner-public-en-cartes-per-difondre-mentides-sobre-la-seua-inversio-social/
http://comudelleida.cat/la-paeria-gasta-diner-public-en-cartes-per-difondre-mentides-sobre-la-seua-inversio-social/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-una-bateria-de-millores-al-contracte-de-manteniment-dels-edificis-municipals-per-fer-lo-mes-sostenible/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-una-bateria-de-millores-al-contracte-de-manteniment-dels-edificis-municipals-per-fer-lo-mes-sostenible/
http://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-per-que-la-paeria-avanca-el-pagament-del-consum-electric-de-dos-anys-a-jamstores/
http://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-per-que-la-paeria-avanca-el-pagament-del-consum-electric-de-dos-anys-a-jamstores/
http://comudelleida.cat/salvador-segui-solidaritat-obrera/
http://comudelleida.cat/el-comu-planteja-que-es-doni-veu-a-la-comissio-de-lhorta-al-sindicat-mes-votat-a-lleida/
http://comudelleida.cat/el-comu-planteja-que-es-doni-veu-a-la-comissio-de-lhorta-al-sindicat-mes-votat-a-lleida/
http://comudelleida.cat/mocio-del-comu-al-ple-del-consell-comarcal-pel-rescat-de-la-concessio-de-lap2/
http://comudelleida.cat/mocio-del-comu-al-ple-del-consell-comarcal-pel-rescat-de-la-concessio-de-lap2/
http://comudelleida.cat/la-contractacio-publica-com-eina-del-be-comu/
http://comudelleida.cat/trobada-municipalista-de-comuns-i-assemblea-del-comu-de-lleida-a-lhorta/
http://comudelleida.cat/trobada-municipalista-de-comuns-i-assemblea-del-comu-de-lleida-a-lhorta/
http://comudelleida.cat/feminisme-sense-genere/


Tema Titular

demà abans de tirar endavant cap centre comercial

BUTLLETí COMÚ Radars · Síndic greuges · Dret de pas · Torre Salses · Comissió Transparència ·
Pobresa Energètica

Empara al Síndic El Comú demana empara al Síndic davant el fet que la Paeria només   respon 1 
de cada 4 peticions d'informació

Hermetisme radars El PSC es nega a informar del grau d'incompliment del contracte de radars i 
només la Crida dóna suport a la proposta per sancionar Arnó

Assemblea Comú 31G Convocatòria assemblea Comú de Lleida 31 gener · Participar al Comú és així   
de senzill

Sancions a Arnó-Sice El Comú exigeix sancionar la concessionària dels radars i estudiar resoldre el 
contracte i municipalitzar el servei

Incompliments a 
Cappont

El Comú exigeix saber per què es manté tancada i sense ús social la primera 
planta del mercat de Cappont

Despesa a Torre Salses El Comú pregunta pel diner públic gastat amb Torre Salses per evitar un nou 
dispendi com amb els Barrufets

Transparència al 
Consell Comarcal

El Comú demana al Consell Comarcal que publiqui tots els decrets en un portal
de la transparència

Article opinió COMÚ Llums i ombres dels primers 6 mesos de Comissió de la Transparència

Tema Titular

2015

Publicació béns 
patrimonials

El Comú celebra que es facin públics els béns patrimonials de tots els regidors

Preguntes i mocions 
COMÚ

El Comú preguntarà pels pisos que han lliurat els bancs i sobre l'impagament 
de taxes per part de distribuïdores

http://comudelleida.cat/el-comu-preguntara-pels-pisos-que-han-lliurat-els-bancs-i-sobre-limpagament-de-taxes-per-part-de-distribuidores/
http://comudelleida.cat/el-comu-preguntara-pels-pisos-que-han-lliurat-els-bancs-i-sobre-limpagament-de-taxes-per-part-de-distribuidores/
http://comudelleida.cat/el-comu-celebra-que-es-facin-publics-els-bens-patrimonials-de-tots-els-regidors/
http://comudelleida.cat/llums-i-ombres-dels-primers-6-mesos-de-comissio-de-la-transparencia/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-al-consell-comarcal-que-publiqui-tots-els-decrets-en-un-portal-de-la-transparencia/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-al-consell-comarcal-que-publiqui-tots-els-decrets-en-un-portal-de-la-transparencia/
http://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-pel-diner-public-gastat-amb-torre-salses-per-evitar-un-nou-dispendi-com-amb-els-barrufets/
http://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-pel-diner-public-gastat-amb-torre-salses-per-evitar-un-nou-dispendi-com-amb-els-barrufets/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-saber-per-que-es-mante-tancada-i-sense-us-social-la-primera-planta-del-mercat-de-cappont/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-saber-per-que-es-mante-tancada-i-sense-us-social-la-primera-planta-del-mercat-de-cappont/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-sancionar-la-concessionaria-dels-radars-i-estudiar-resoldre-el-contracte-i-municipar-el-servei/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-sancionar-la-concessionaria-dels-radars-i-estudiar-resoldre-el-contracte-i-municipar-el-servei/
http://comudelleida.cat/convocatoria-assemblea-comu-de-lleida-31-gener/
http://comudelleida.cat/convocatoria-assemblea-comu-de-lleida-31-gener/
http://comudelleida.cat/el-psc-es-nega-a-informar-del-grau-dincompliment-del-contracte-de-radars-i-nomes-la-crida-dona-suport-a-la-proposta-del-comu-per-sancionar-arno/
http://comudelleida.cat/el-psc-es-nega-a-informar-del-grau-dincompliment-del-contracte-de-radars-i-nomes-la-crida-dona-suport-a-la-proposta-del-comu-per-sancionar-arno/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-empara-al-sindic-davant-el-fet-que-la-paeria-nomes-respon-1-de-cada-4-peticions-dinformacio/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-empara-al-sindic-davant-el-fet-que-la-paeria-nomes-respon-1-de-cada-4-peticions-dinformacio/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-empara-al-sindic-davant-el-fet-que-la-paeria-nomes-respon-1-de-cada-4-peticions-dinformacio/
http://comudelleida.cat/mocio-del-comu-per-demanar-un-estudi-dimpacte-i-una-consulta-vinculant-abans-de-tirar-endavant-cap-centre-comercial/


Tema Titular

Decrets alcaldia públics El Comú demana que els decrets d'alcaldia siguin d'accés públic, al BOP i al 
web municipal

Ple Consell Comarcal 
Segrià

El Comú s'absté en uns pressupostos del Consell que destinen el poc diner 
disponible a incrementar retribucions del govern

BUTLLETí COMÚ Moció transparència radars · Moció comerç proximitat · Taula contra la Pobresa
Energètica · Escoles Bressol · IBI Horta

Comissió Economia PSC, Cs i PP tomben la reclamació del Comú i impedeixen que la rebaixa de les
escoles bressol sigui a 1 de gener

Moció COMÚ radars El Comú presenta una moció per la transparència i el compliment d'obligacions
en la concessió de radars i semàfors vermells

Moció COMÚ El Comú aposta per un canvi legal que eviti grans zones comercials si no hi ha 
abans una trama urbana consolidada

Comú Radars El Comú denuncia que Ros estigui renegociant amb Arnó el contracte de 
radars de forma totalment opaca i sense respondre cap pregunta

Torronades a 9.000€ El Comú no participarà en torronades ni dinars nadalencs pagats amb diner 
públic i lamenta que el PSC en faci ús electoral

Comissió Transparència El Comú demana la publicació de totes les comissions de seguiment de 
concessionàries des de 2011

Empadronament El Comú demana que Paeria compleixi les recomanacions del Síndic i no posi 
traves a l'empadronament de cap persona

Preguntes sobre la 
Llotja

El Comú demana aclarir qui programa a la Llotja en el proper semestre

Rebaixa taxes EBM El Comú reclama que la rebaixa de les taxes d'escola bressol sigui efectiva l'u 
de gener

CARTA AL DIRECTOR ¿La prioridad de un alcalde debe ser la ciutadanía o las concesionarias?

IBI Horta El Comú denuncia mala fe de l'equip de govern per evitar rebaixar 
enguany l'IBI de l'horta, com permet la llei i com va aprovar el ple

Radars Exigim que la concessió dels radars atengui els interessos de la gent, que 
mereix un retorn amb inversions en seguretat vial

Decrets sense resposta Respostes inexistents o ambigües a gran part de les preguntes del Comú sobre
decrets d'alcaldia

DENÚNCIA COMÚ El Comú denuncia que la principal inversió per al 2016 és un favor a una 
empresa privada que ens costarà 1,2 milions

Pressupostos Comú El Comú presenta 55 esmenes als pressupostos que posen en primer pla les 
necessitats de les persones

IBI Horta "La Paeria incompleix l'acord de ple per actualitzar l'IBI de l'horta i amb el seu 
silenci i inacció perjudica greument molts veïns"

Informacions #EnComú Dijous, pressupostos en Comú · Convocatòria Assemblea · Nova taxa per a 
distribuïdores · En Comú Podem cap al 20D

Nova taxa per Promovem una nova taxa per a que les empreses subministradores 

http://comudelleida.cat/promovem-una-nova-taxa-per-a-que-les-empreses-subministradores-paguin-mes-per-lus-de-les-vies-publiques/
http://comudelleida.cat/la-paeria-incompleix-lacord-de-ple-per-actualitzar-libi-de-lhorta-i-amb-el-seu-silenci-i-inaccio-perjudica-greument-molts-veins/
http://comudelleida.cat/la-paeria-incompleix-lacord-de-ple-per-actualitzar-libi-de-lhorta-i-amb-el-seu-silenci-i-inaccio-perjudica-greument-molts-veins/
http://comudelleida.cat/pressupostos-2016/
http://comudelleida.cat/pressupostos-2016/
http://comudelleida.cat/el-comu-denuncia-que-la-principal-inversio-per-al-2016-es-un-favor-a-una-empresa-privada-que-ens-costara-12-milions/
http://comudelleida.cat/el-comu-denuncia-que-la-principal-inversio-per-al-2016-es-un-favor-a-una-empresa-privada-que-ens-costara-12-milions/
http://comudelleida.cat/respostes-inexistents-o-ambigues-a-gran-part-de-les-preguntes-del-comu-sobre-decrets-dalcaldia/
http://comudelleida.cat/respostes-inexistents-o-ambigues-a-gran-part-de-les-preguntes-del-comu-sobre-decrets-dalcaldia/
http://comudelleida.cat/exigim-que-no-es-descuidin-els-interessos-de-la-gent-en-la-concessio-dels-radars-que-haurien-de-tenir-un-retorn-en-forma-dinversions-en-seguretat-vial/
http://comudelleida.cat/exigim-que-no-es-descuidin-els-interessos-de-la-gent-en-la-concessio-dels-radars-que-haurien-de-tenir-un-retorn-en-forma-dinversions-en-seguretat-vial/
http://comudelleida.cat/el-comu-denuncia-mala-fe-de-lequip-de-govern-per-evitar-rebaixar-enguany-libi-de-lhorta-com-permet-la-llei-i-com-va-aprovar-el-ple/
http://comudelleida.cat/el-comu-denuncia-mala-fe-de-lequip-de-govern-per-evitar-rebaixar-enguany-libi-de-lhorta-com-permet-la-llei-i-com-va-aprovar-el-ple/
http://comudelleida.cat/el-comu-reclama-que-la-rebaixa-de-les-taxes-descola-bressol-sigui-efectiva-lu-de-gener/
http://comudelleida.cat/el-comu-reclama-que-la-rebaixa-de-les-taxes-descola-bressol-sigui-efectiva-lu-de-gener/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-aclarir-qui-programa-a-la-llotja-en-el-proper-semestre/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-paeria-compleixi-les-recomanacions-del-sindic-i-no-posi-traves-a-lempadronament-de-cap-persona/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-paeria-compleixi-les-recomanacions-del-sindic-i-no-posi-traves-a-lempadronament-de-cap-persona/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-la-publicacio-de-totes-les-comissions-de-seguiment-de-concessionaries-des-de-2011/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-la-publicacio-de-totes-les-comissions-de-seguiment-de-concessionaries-des-de-2011/
http://comudelleida.cat/el-comu-no-participara-en-torronades-ni-dinars-nadalencs-pagats-amb-diner-public-i-lamenta-que-el-psc-en-faci-us-electoral/
http://comudelleida.cat/el-comu-no-participara-en-torronades-ni-dinars-nadalencs-pagats-amb-diner-public-i-lamenta-que-el-psc-en-faci-us-electoral/
http://comudelleida.cat/els-radars-retraten-lopacitat-del-govern/
http://comudelleida.cat/els-radars-retraten-lopacitat-del-govern/
http://comudelleida.cat/el-comu-aposta-per-un-canvi-legal-que-eviti-grans-zones-comercials-si-no-hi-ha-abans-una-trama-urbana-consolidada/
http://comudelleida.cat/el-comu-aposta-per-un-canvi-legal-que-eviti-grans-zones-comercials-si-no-hi-ha-abans-una-trama-urbana-consolidada/
http://comudelleida.cat/el-comu-presenta-una-mocio-per-la-transparencia-i-el-compliment-dobligacions-en-la-concessio-de-radars-i-semafors-vermells/
http://comudelleida.cat/el-comu-presenta-una-mocio-per-la-transparencia-i-el-compliment-dobligacions-en-la-concessio-de-radars-i-semafors-vermells/
http://comudelleida.cat/psc-cs-i-pp-tomben-la-reclamacio-del-comu-perque-la-rebaixa-de-les-escoles-bressol-sapliques-a-partir-de-lu-de-gener/
http://comudelleida.cat/psc-cs-i-pp-tomben-la-reclamacio-del-comu-perque-la-rebaixa-de-les-escoles-bressol-sapliques-a-partir-de-lu-de-gener/
http://comudelleida.cat/el-comu-sabste-en-els-uns-pressupostos-del-consell-que-destinen-el-poc-diner-disponible-a-incrementar-retribucions-del-govern/
http://comudelleida.cat/el-comu-sabste-en-els-uns-pressupostos-del-consell-que-destinen-el-poc-diner-disponible-a-incrementar-retribucions-del-govern/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-els-decrets-dalcaldia-siguin-dacces-public-al-bop-i-al-web-municipal/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-els-decrets-dalcaldia-siguin-dacces-public-al-bop-i-al-web-municipal/


Tema Titular

subministradores paguin més per l'ús de les vies públiques

En Comú Podem Terres 
de Lleida

Dissabte, 11h, roda de premsa per presentar la candidatura en Comú Podem 
Terres de Lleida

Assemblea ECP a Lleida En Comú Podem Terres de Lleida celebra demà dissabte l'assemblea per
validar la llista i seguir articulant el marc de treball i el programa

Comissió seguiment 
servei neteja

El Comú exigeix a la Paeria que actuï urgentment davant la   davallada de la 
recollida selectiva fins al 23,71%

Comissió Drets a les 
Persones

El Comú aconsegueix desencallar el nou Reglament de Participació i demana 
celeritat en l'aplicació de l'ILP pel dret a l'habitatge

Reglament participació 
ciutadana

El Comú proposa un nou reglament de participació ciutadana: transparència i 
participació real per cercar el bé comú

BUTLLETí COMÚ Dimecres, assemblea EN COMÚ PODEM · Et presentem el reglament de 
participació · Feina feta a la Paeria

Convoc. que no 
respecten Cartipàs

El Comú denuncia que el Consell Mixt de Cooperació es va convocar sense 
respectar el que estableix el cartipàs

En Comú Podem Assemblea constituent d'En Comú Podem Terres de Lleida, dimecres 11

Trobada conjunta avui a
Lleida

Entitats i formacions polítiques acordem una campanya per exigir que es 
compleixi la Llei de pobresa energètica i emergència habitacional

Opinió El dret i el deure de preguntar

Ple Consell Comarcal 
Segrià

El Comú creu poc ètic que l'equip de govern del Consell es torni a apujar el 
sou i considera un pegat i una hipoteca de futur la pòlissa d'un milió

Convocatòria Per valorar la gestió econòmica de l'equip de govern de la Paeria, Conjunta 
d’ERC, CRIDA-CUP, PP

Bloqueig accés 
informació

L'equip de govern només respon 1 de cada 6 peticions d'informació del Comú i
incompleix la Llei sistemàticament

COMUNICAT COMÚ El Comú de Lleida consensua afegir-se a la candidatura En Comú Podem

RECORDATORI 
ASSEMBLEA COMÚ

Assemblea extraordinària del Comú aquest divendres per valorar si participem 
en candidatura ciutadanista el 20D

Ple ordenances fiscals 61.000€ en restauració, 53.000 en carburants, 525.000 en franquejos, 31.000 
en pàrquing regidors... però no poden abaixar l'IBI

Informacions COMÚ Assemblea extraordinària del Comú aquest divendres per valorar si participem 
en una candidatura ciutadanista el 20D

COMUNICAT COMÚ Hem fet i farem la feina que se'ns ha encomanat: fer propostes i fiscalitzar 
l'acció de govern

Assemblea Comú Assemblea extraordinària del Comú per valorar si participem en candidatura 
ciutadanista el 20D

Consulta a Les Basses Apostem per una consulta popular sobre el model del Parc de les Basses

Convocatòria Consulta Popular Basses Alpicat, Conjunta del Comú, ERC i Crida

Ordenances Fiscals Nova taxa a multinacionals energètiques i racionalització despesa, propostes 

http://comudelleida.cat/nova-taxa-a-multinacionals-energetiques-i-racionalitzacio-de-la-despesa-propostes-del-comu-per-anar-mes-enlla-del-2-en-la-reduccio-de-libi/
http://comudelleida.cat/apostem-per-una-consulta-popular-sobre-el-model-del-parc-de-les-basses/
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http://comudelleida.cat/assemblea-extraordinaria-del-comu-per-valorar-si-participem-en-candidatura-ciutadanista-el-20d/
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http://comudelleida.cat/assemblea-extraordinaria-del-comu-per-valorar-si-participem-en-candidatura-ciutadanista-el-20d/
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http://comudelleida.cat/61-000e-en-restauracio-53-000-en-carburants-525-000-en-franquejos-31-000-en-parquing-regidors-pero-no-podem-abaixar-libi/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-consensua-afegir-se-a-la-candidatura-en-comu-podem/
http://comudelleida.cat/lequip-de-govern-nomes-respon-1-de-cada-6-peticions-dinformacio-del-comu-i-incompleix-la-llei-sistematicament/
http://comudelleida.cat/lequip-de-govern-nomes-respon-1-de-cada-6-peticions-dinformacio-del-comu-i-incompleix-la-llei-sistematicament/
http://comudelleida.cat/el-comu-creu-poc-etic-que-lequip-de-govern-del-consell-es-torni-a-apujar-el-sou-i-considera-un-pegat-i-una-hipoteca-de-futur-la-polissa-dun-milio/
http://comudelleida.cat/el-comu-creu-poc-etic-que-lequip-de-govern-del-consell-es-torni-a-apujar-el-sou-i-considera-un-pegat-i-una-hipoteca-de-futur-la-polissa-dun-milio/
http://comudelleida.cat/el-dret-i-el-deure-de-preguntar/
http://comudelleida.cat/entitats-i-formacions-politiques-acordem-una-campanya-per-exigir-que-es-compleixi-la-llei-de-pobresa-energetica-i-emergencia-habitacional/
http://comudelleida.cat/entitats-i-formacions-politiques-acordem-una-campanya-per-exigir-que-es-compleixi-la-llei-de-pobresa-energetica-i-emergencia-habitacional/
http://comudelleida.cat/assemblea-constituent-den-comu-podem-terres-de-lleida/
http://comudelleida.cat/el-comu-denuncia-que-el-consell-mixt-de-cooperacio-es-va-convocar-sense-respectar-el-que-estableix-el-cartipas/
http://comudelleida.cat/el-comu-denuncia-que-el-consell-mixt-de-cooperacio-es-va-convocar-sense-respectar-el-que-estableix-el-cartipas/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-nou-reglament-de-participacio-ciutadana-transparencia-i-participacio-real-per-cercar-el-be-comu/
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http://comudelleida.cat/el-comu-acosegueix-desencallar-el-nou-reglament-de-participacio-i-demana-celeritat-en-laplicacio-de-lilp-pel-dret-a-lhabitatge/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-a-la-paeria-que-actui-urgentment-davant-la-davallada-de-la-recollida-selectiva-fins-al-2371/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-a-la-paeria-que-actui-urgentment-davant-la-davallada-de-la-recollida-selectiva-fins-al-2371/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-a-la-paeria-que-actui-urgentment-davant-la-davallada-de-la-recollida-selectiva-fins-al-2371/
http://comudelleida.cat/en-comu-podem-terres-de-lleida-celebra-lassemblea-per-validar-la-llista-i-seguir-articulant-el-marc-de-treball-i-el-programa/
http://comudelleida.cat/en-comu-podem-terres-de-lleida-celebra-lassemblea-per-validar-la-llista-i-seguir-articulant-el-marc-de-treball-i-el-programa/
http://comudelleida.cat/promovem-una-nova-taxa-per-a-que-les-empreses-subministradores-paguin-mes-per-lus-de-les-vies-publiques/


Tema Titular

COMÚ del Comú per anar més enllà del 2% en la reducció de l'IBI

Mercats Municipals El Comú proposa un pla per evitar el tancament del Mercat de Balàfia

Ordenances Fiscals 
COMÚ

Els nostres impostos els decidim entre totes

Radars i Jornada de 
treball

El Comú pregunta a Ros per què activa ara el radar mòbil i exigeix que tota la 
recaptació per multes vagi a seguretat vial

IBI El Comú exigeix el compliment immediat de l'acord de ple per actualitzar l'IBI 
de l'horta sense cap demora intencionada

Aparcament bici a 
Lleida

El Comú demana estacionament per a bicicletes en totes les instal·lacions 
municipals

Despesa de Paeria en 
advocats

Ros reconeix que es va pagar amb diner públic una factura de 3.085 euros 
perquè els advocats estudiessin accions judicials contra El Mundo

Racionalització dels 
plens

El Comú proposa dividir els plens en dos dies en constatar que l'equip de 
govern no permet avançar feina en comissions

Contractació irregular El Comú veu despropòsits "greus" en les justificacions sobre la feina feta per 
l'exsecretària del PSC

Comú contra pobresa 
energètica

El Comú demana que la Paeria compleixi la llei i afronti la pobresa energètica 
que afecta més de 5.000 famílies a Lleida

Bancs morosos amb 
l'ajuntament

Els bancs deuen més de 150.000 euros a la Paeria

Article opinió Els primers 100 dies a la Paeria

Solucions per a la 
granja Pifarré

El Comú exigeix a Ros un decret urgent per l'obertura permanent de l'accés a 
la granja Pifarré

Equip govern "no sap, 
no contesta"

La Paeria diu "no tenir constància" de qui és responsable d'un abocament de 
tubs de fibrociment cancerigen en un espai municipal

Propostes Comú al Ple 
Paeria

El Comú formula 22 preguntes a Ros sobre més de 1200 decrets d'alcaldia i 
presenta 2 mocions

Butlletí Comú Declarem deute il·legítim - Volem canvis a l'IBI - Despolititzem la FAVLL - Per 
una gran participació el 27S

http://comudelleida.cat/el-comu-formula-22-preguntes-a-ros-sobre-mes-de-1200-decrets-dalcaldia-i-presenta-2-mocions/
http://comudelleida.cat/el-comu-formula-22-preguntes-a-ros-sobre-mes-de-1200-decrets-dalcaldia-i-presenta-2-mocions/
http://comudelleida.cat/la-paeria-diu-no-tenir-constancia-de-qui-es-responsable-dun-abocament-de-tuberies-de-fibrociment-cancerigen-en-un-espai-municipal/
http://comudelleida.cat/la-paeria-diu-no-tenir-constancia-de-qui-es-responsable-dun-abocament-de-tuberies-de-fibrociment-cancerigen-en-un-espai-municipal/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-a-ros-un-decret-urgent-per-lobertura-permanent-de-lacces-a-la-granja-pifarre/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-a-ros-un-decret-urgent-per-lobertura-permanent-de-lacces-a-la-granja-pifarre/
http://comudelleida.cat/els-primers-100-dies-del-comu-a-la-paeria/
http://comudelleida.cat/els-bancs-deuen-mes-de-150-000-euros-a-la-paeria/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-la-paeria-compleixi-la-llei-i-afronti-la-pobresa-energetica-que-afecta-mes-de-5-000-families-a-lleida/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-que-la-paeria-compleixi-la-llei-i-afronti-la-pobresa-energetica-que-afecta-mes-de-5-000-families-a-lleida/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-dividir-els-plens-en-dos-dies-en-constatar-que-lequip-de-govern-no-permet-avancar-feina-en-comissions/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-dividir-els-plens-en-dos-dies-en-constatar-que-lequip-de-govern-no-permet-avancar-feina-en-comissions/
http://comudelleida.cat/ros-reconeix-que-es-va-pagar-amb-diner-public-una-factura-de-mes-de-3-000-euros-perque-els-advocats-estudiessin-accions-judicials-contra-el-mundo/
http://comudelleida.cat/ros-reconeix-que-es-va-pagar-amb-diner-public-una-factura-de-mes-de-3-000-euros-perque-els-advocats-estudiessin-accions-judicials-contra-el-mundo/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-estacionament-per-a-bicicletes-en-totes-les-instal%C2%B7lacions-municipals/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-estacionament-per-a-bicicletes-en-totes-les-instal%C2%B7lacions-municipals/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-el-compliment-immediat-de-lacord-de-ple-per-actualitzar-libi-sense-cap-demora-intencionada/
http://comudelleida.cat/el-comu-exigeix-el-compliment-immediat-de-lacord-de-ple-per-actualitzar-libi-sense-cap-demora-intencionada/
http://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-a-ros-per-que-activa-ara-el-radar-mobil-i-exigeix-que-tota-la-recaptacio-per-multes-vagi-a-seguretat-vial/
http://comudelleida.cat/el-comu-pregunta-a-ros-per-que-activa-ara-el-radar-mobil-i-exigeix-que-tota-la-recaptacio-per-multes-vagi-a-seguretat-vial/
http://comudelleida.cat/els-nostres-impostos-els-decidim-entre-totes/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-un-pla-per-evitar-el-tancament-del-mercat-de-balafia/
http://comudelleida.cat/nova-taxa-a-multinacionals-energetiques-i-racionalitzacio-de-la-despesa-propostes-del-comu-per-anar-mes-enlla-del-2-en-la-reduccio-de-libi/


Tema Titular

Moció despolitització 
FAVLL

El Comú aposta per una FAVLL independent de les formacions polítiques

El PSC incompleix el 
cartipàs

L'equip de govern torna a incomplir el cartipàs: menys de 4 dies per fiscalitzar 
1220 decrets

Moció Comú IBI El Comú presentarà al Ple una moció per l'adequació de l'IBI a l'ús real del 
terreny

Deute il·legítim Paeria El Comú insta la Paeria a declarar il·legítim el deute de més de 18 milions 
d'euros del Pla de pagament a proveïdors «pel seu interès usurer»

Convocatòria roda 
premsa

El Comú presenta els resultats de l'auditoria del deute municipal i els motius 
per instar la Paeria a declarar-lo il·legítim

Irregularitats 
contractació municip.

El Comú insta la Comissió de Transparència a portar a Antifrau i Fiscalia 
irregularitats administratives per una contractació municipal

Ple Consell Comarcal 
Segrià

"L'augment de retribucions del govern i la contractació del gerent demostren 
que el Consell funciona com sempre"

Lleida #CiutatRefugi El Comú valora que l'equip de govern agafi el lideratge del treball amb 
persones refugiades i exigeix entrar a la xarxa de ciutats-refugi

Convocatòria Convocatòria a mitjans reunió d'urgència Lleida ciutat refugi

Assemblea Comú de 
Lleida

L'assemblea del Comú acorda demanar una àmplia participació el 27S en uns 
comicis transcendentals per a Catalunya

Xarxa municipalista El Comú de Lleida impulsa una xarxa municipalista a les comarques de Lleida

Comunicat conjunt La Crida, el Comú i ERC retornen les targetes de pàrquing gratuït per ser una 
despesa supèrflua i demanen el seu cost

Xarxa de ciutats-refugi Forces polítiques i ONGD es reuniran per sumar Lleida a la xarxa de ciutats-
refugi

Butlletí Comú Convocatòria assemblea 6 setembre · Feina feta a l'estiu · Fem xarxa 
municipalista

Al·legacions compte 
general

El Comú considera un engany que la Paeria computi com a acció social el que 
paga de seguretat social

Cal Aturar obres al 
Mercat del Pla

El Comú vol paralitzar les obres de climatització al Mercat del Pla. El 
plec estableix que les hauria de costejar la concessionària i no pas la 
Paeria

Convocatòria roda 
premsa

El Comú de Lleida convoca una roda de premsa demà dijous a les 11h davant 
el Mercat del Pla

Reunió amb Xavier 
Rodamilans

El Comú demana treball conjunt per cercar solucions al Centre Històric i 
descentralitzar els serveis assistencials

http://comudelleida.cat/el-comu-valora-que-la-paeria-posi-fil-a-lagulla-per-resoldre-la-situacio-que-pateix-el-centre-historic-pero-demana-treball-conjunt-i-descentralitzar-els-serveis-assistencials/
http://comudelleida.cat/el-comu-valora-que-la-paeria-posi-fil-a-lagulla-per-resoldre-la-situacio-que-pateix-el-centre-historic-pero-demana-treball-conjunt-i-descentralitzar-els-serveis-assistencials/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-paralitzar-les-obres-de-climatitzacio-al-mercat-del-pla-ja-que-el-plec-estableix-que-les-hauria-de-costejar-la-concessionaria-i-no-pas-la-paeria/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-paralitzar-les-obres-de-climatitzacio-al-mercat-del-pla-ja-que-el-plec-estableix-que-les-hauria-de-costejar-la-concessionaria-i-no-pas-la-paeria/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-paralitzar-les-obres-de-climatitzacio-al-mercat-del-pla-ja-que-el-plec-estableix-que-les-hauria-de-costejar-la-concessionaria-i-no-pas-la-paeria/
http://comudelleida.cat/el-comu-considera-un-engany-que-la-paeria-computi-com-a-accio-social-el-que-paga-de-seguretat-social/
http://comudelleida.cat/el-comu-considera-un-engany-que-la-paeria-computi-com-a-accio-social-el-que-paga-de-seguretat-social/
http://comudelleida.cat/forces-politiques-i-ongd-es-reuniran-per-sumar-lleida-a-la-xarxa-de-ciutats-refugi/
http://comudelleida.cat/forces-politiques-i-ongd-es-reuniran-per-sumar-lleida-a-la-xarxa-de-ciutats-refugi/
http://comudelleida.cat/la-crida-el-comu-i-erc-retornen-les-targetes-de-parquing-gratuit-per-ser-una-despesa-superflua-i-demanen-el-seu-cost/
http://comudelleida.cat/la-crida-el-comu-i-erc-retornen-les-targetes-de-parquing-gratuit-per-ser-una-despesa-superflua-i-demanen-el-seu-cost/
http://comudelleida.cat/el-comu-de-lleida-impulsa-una-xarxa-municipalista-a-les-comarques-de-lleida/
http://comudelleida.cat/lassemblea-del-comu-acorda-demanar-una-amplia-participacio-el-27s-en-uns-comicis-transcendentals-per-a-catalunya/
http://comudelleida.cat/lassemblea-del-comu-acorda-demanar-una-amplia-participacio-el-27s-en-uns-comicis-transcendentals-per-a-catalunya/
http://comudelleida.cat/el-comu-valora-que-lequip-de-govern-agafi-el-lideratge-del-treball-amb-persones-refugiades-i-exigeix-entrar-a-la-xarxa-de-ciutats-refugi/
http://comudelleida.cat/el-comu-valora-que-lequip-de-govern-agafi-el-lideratge-del-treball-amb-persones-refugiades-i-exigeix-entrar-a-la-xarxa-de-ciutats-refugi/
http://comudelleida.cat/laugment-de-retribucions-del-govern-i-la-contractacio-del-gerent-demostren-que-el-consell-funciona-com-sempre/
http://comudelleida.cat/laugment-de-retribucions-del-govern-i-la-contractacio-del-gerent-demostren-que-el-consell-funciona-com-sempre/
http://comudelleida.cat/el-comu-insta-la-comissio-de-transparencia-a-portar-a-antifrau-i-fiscalia-irregularitats-administratives-per-una-contractacio-municipal/
http://comudelleida.cat/el-comu-insta-la-comissio-de-transparencia-a-portar-a-antifrau-i-fiscalia-irregularitats-administratives-per-una-contractacio-municipal/
http://comudelleida.cat/el-comu-insta-la-paeria-a-declarar-il%C2%B7legitim-el-deute-de-mes-de-18-milions-deuros-del-pla-de-pagament-a-proveidors-pel-seu-interes-usurer/
http://comudelleida.cat/el-comu-insta-la-paeria-a-declarar-il%C2%B7legitim-el-deute-de-mes-de-18-milions-deuros-del-pla-de-pagament-a-proveidors-pel-seu-interes-usurer/
http://comudelleida.cat/el-comu-presentara-al-ple-una-mocio-per-ladequacio-de-libi-a-lus-real-del-terreny/
http://comudelleida.cat/el-comu-presentara-al-ple-una-mocio-per-ladequacio-de-libi-a-lus-real-del-terreny/
http://comudelleida.cat/lequip-de-govern-torna-a-incomplir-el-cartipas-menys-de-4-dies-per-fiscalitzar-1220-decrets/
http://comudelleida.cat/lequip-de-govern-torna-a-incomplir-el-cartipas-menys-de-4-dies-per-fiscalitzar-1220-decrets/
http://comudelleida.cat/el-comu-aposta-per-una-favll-independent-de-les-formacions-politiques/


Tema Titular

Retirada tubs amiant La Paeria es gasta 6.000 euros en retirar uns tubs d'amiant sense fer públic 
qui és el responsable de l'abocament

Ple Paeria 31 juliol El Comú formula 25 preguntes sobre decrets d'alcaldia i demana solucions per 
a les beques menjador a l'estiu

Ple cartipàs CC Segrià El Comú considera gens ètic que l'equip de govern del Consell Comarcal 
s'apugi el sou mentre predica estalvi

Comissió Horta El Comú creu urgent revisar l'IBI dels pagesos de l'horta «per evitar la ruïna 
que els suposa pagar com si fossin terrenys urbans»

Actuacions urgents al 
mercat

El Comú demana una actuació urgent al mercat central per reparar un espai 
molt deteriorat i evitar problemes de salubritat que afectin la fruita

Comissions 
informatives

Primeres comissions informatives de la Paeria

Presentació Comissió 
Transparència

Presentació Comissió Transparència

RdP Comissió 
Transparència

Convocatòria de roda de premsa: comissió de transparència

Convocatòria places Convocatòria de places suport al grup municipal

Pacte PSC-Cs Sobre el pacte PSC-Cs pel cartipàs

NdP cartipàs El Comú sobre el cartipàs municipal

Comissió Especial 
Emergèn. Socials

El Comú defensa una comissió Especial d'Emergències Socials malgrat que la 
resta de forces no hi donen suport

Discurs Comú de Lleida Discurs Comú de Lleida

Cartipàs Comú El Comú proposa estalviar més 600.000 euros limitant les retribucions de 
regidors i eventuals

BUTLLETÍ Convocatòria 
Assemblea

Informacions des del Comú de Lleida

Cartipàs Transparència, participació, eficiència i estalvi, bases del cartipàs municipal que
proposa el Comú de Lleida

TRANSPARÈNCIA El Comú fa públiques les declaracions de béns dels dos regidors electes 
complint el compromís establert en el codi ètic

Alcaldables L’assemblea del Comú decideix per consens no votar Ros ni Postius

Nit eleccions 25 maig Satisfacció del Comú per poder portar a la Paeria les ganes de canvi de la gent
de Lleida 

http://comudelleida.cat/satisfaccio-del-comu-per-poder-portar-a-la-paeria-les-ganes-de-canvi-de-la-gent-de-lleida/
http://comudelleida.cat/satisfaccio-del-comu-per-poder-portar-a-la-paeria-les-ganes-de-canvi-de-la-gent-de-lleida/
http://comudelleida.cat/lassemblea-del-comu-optus-expliquem-les-trobades-del-comu-amb-postius-ciu-i-ros-psc/
http://comudelleida.cat/el-comu-fa-publiques-les-declaracions-de-bens-dels-dos-regidors-electes-complint-el-compromis-establert-en-el-codi-etic/
http://comudelleida.cat/el-comu-fa-publiques-les-declaracions-de-bens-dels-dos-regidors-electes-complint-el-compromis-establert-en-el-codi-etic/
http://comudelleida.cat/com-participar-en-les-comissions-de-cartipac-i-organitzacio-del-comu/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-estalviar-mes-600-000-euros-limitant-les-retribucions-de-regidors-i-eventuals/
http://comudelleida.cat/el-comu-proposa-estalviar-mes-600-000-euros-limitant-les-retribucions-de-regidors-i-eventuals/
http://comudelleida.cat/discurs-dinvestidura-del-comu-de-lleida/
http://comudelleida.cat/el-comu-defensa-una-comissio-especial-demergencies-socials-malgrat-que-la-resta-de-forces-no-hi-donen-suport/
http://comudelleida.cat/el-comu-defensa-una-comissio-especial-demergencies-socials-malgrat-que-la-resta-de-forces-no-hi-donen-suport/
http://comudelleida.cat/el-comudelleida-es-queda-sol-en-la-defensa-duna-comissio-especial-demergencies-socials-i-dun-nou-consell-de-ciutat/
http://comudelleida.cat/acord-psc-cs-per-a-laprovacio-del-cartipas-o-com-els-interessos-particulars-de-dos-partits-passen-per-davant-de-la-politica-al-servei-de-la-ciutat/
http://comudelleida.cat/convocatoria-de-places-per-suport-al-grup-municipal-del-comudelleida/
http://comudelleida.cat/el-comu-estrena-la-presidencia-de-la-comissio-de-transparencia-amb-dues-prioritats-la-revisio-dels-contractes-de-serveis-publics-i-lauditoria-del-deute-municipal-2/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-una-actuacio-urgent-al-mercat-central-per-reparar-un-espai-molt-deteriorat-i-evitar-problemes-de-salubritat-que-afectin-la-fruita/
http://comudelleida.cat/el-comu-demana-una-actuacio-urgent-al-mercat-central-per-reparar-un-espai-molt-deteriorat-i-evitar-problemes-de-salubritat-que-afectin-la-fruita/
http://comudelleida.cat/el-comu-creu-urgent-revisar-libi-dels-pagesos-de-lhorta-per-evitar-la-ruina-que-els-suposa-pagar-com-si-fossin-terrenys-urbans/
http://comudelleida.cat/el-comu-creu-urgent-revisar-libi-dels-pagesos-de-lhorta-per-evitar-la-ruina-que-els-suposa-pagar-com-si-fossin-terrenys-urbans/
http://comudelleida.cat/el-comu-considera-gens-etic-que-lequip-de-govern-del-consell-comarcal-sapugi-el-sou-mentre-predica-estalvi/
http://comudelleida.cat/el-comu-considera-gens-etic-que-lequip-de-govern-del-consell-comarcal-sapugi-el-sou-mentre-predica-estalvi/
http://comudelleida.cat/el-comu-formula-25-preguntes-sobre-decrets-dalcaldia-i-demana-solucions-per-a-les-beques-menjador-a-lestiu/
http://comudelleida.cat/el-comu-formula-25-preguntes-sobre-decrets-dalcaldia-i-demana-solucions-per-a-les-beques-menjador-a-lestiu/
http://comudelleida.cat/la-paeria-es-gasta-6-000-euros-en-retirar-uns-tubs-damiant-sense-fer-public-qui-es-el-responsable-de-labocament/
http://comudelleida.cat/la-paeria-es-gasta-6-000-euros-en-retirar-uns-tubs-damiant-sense-fer-public-qui-es-el-responsable-de-labocament/


8.3 Infografies





8.4 Ràdio

 Cope Lleida entrevistes als regidors amb periodicitat variable que en el darrer tram de 
mandat han minvat

 RNE entrevistes amb periodicitat variable, que en el darrer tram de mandat no s’han 
produit

 ONDA CERO entrevistes amb periodicitat variable. Participació a la Tertúlia Onda Cero amb 
periodicitat variable, menor en el darrer tram de mandat 

 Ua1 No permet l'assistència dels portaveus del Comú a les tertúlies «de regidors». 
Comptades entrevistes.

 Catalunya Ràdio entrevistes puntuals
 Ser Lleida entrevistes puntuals
 Ràdio Rosselló entrevistes puntuals i participació a la tertúlia

8.5 Televisió

Tertúlies

El Comú de Lleida, representat pels portaveus Alfred Sesma, Jordi Cipriano i Laura Bergès, 
assisteixen a la Tertúlia de Lleida TV  , dos cops al mes (excepte al mes d'agost). Aquestes 
aparicions a televisió s’han realitzat des del mes de setembre de 2015.

També hi ha hagut presència diversa en nombrosos mitjans digitals (Teleponent, La Ciutat de 
Lleida, Lleida.com, Lleidadiari.cat, Nació Lleida, 7 accents, El Mercadal, Vilaweb, El Món,...)

Entrevistes

Sergi Talamonte, 27 d’octubre de 2015.

Sergi Talamonte 31 desembre 2016. Lleida TV (Lleida al Dia)

Sergi Talamonte, 20 d’abril de 2016. LLeida TV al dia

https://www.youtube.com/watch?v=Ser-zl20Smw
https://www.youtube.com/watch?v=bEAOjAMc_pk&t=28s
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/lleida-al-dia/
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/lleida-al-dia/


8.6  Vídeos Publicats

El Comú explica incompliment inversions Arnó i Paeria (1/2) 29 de gener 2015.
El Comú explica incompliment inversions Arnó i Paeria (2/2) 29 de gener 2015.
La Caixa mou 141 milions dels lleidatans cada any sense cap contracte públic que ho reguli (1/2)    10 de 
febrer 2015
La Caixa mou 141 milions dels lleidatans cada any sense cap contracte públic que ho reguli (2/2)   10 de 
febrer 2015 
El Comu demana explicacions a Ros sobre despesa en seguretat personal, LaCaixa, radars,... 24 febrer 2015
Ens acostem a la fita de les 2 000 signatures 11 març 2015
Les trampes econòmiques de la Paeria que ofeguen als proveïdors 11 març 2015
L'opacitat a la Paeria és total i no responen sobre res 11 març 2015
Ros ha de triar entre respondre a la ciutadania o plegar 11 març 2015
El tancament EMU deixa un col·lapse financer a la Paeria 11 març 2015
PSC i CIU aproven Parc Barrufets de 47 milions a 2 mesos de les eleccions 27 març 2015
Gran participació ciutadana a les primàries del Comú de Lleida 28 març 2015
Un moment carregat d'emoció per al Comú 29 març 2015
Taula rodona Comu de Lleida sobre model de ciutat, energia i habitatge 12 abril 2015
Comú participa a la taula rodona propostes mediambientals a Lleida 17 d’abril 2015.
El Comú ja té 1630 avals: Lleida tindrà per 1er cop agrupació d’electors 17 d’abril 2015.
El Comú lliura 2100 avals: ja som agrupació d'electors! 20 abril 2015.
La concessionària Autobusos de Lleida reclama a la Paeria 837.474€ 21 abril 2015.
Ros 'respon' al Comú sobre radars, la Caixa i autobusos 24 d’abril 2015.
El Comú denuncia al Seprona un possible delicte mediambiental 27 d’abril de 2015.
El Comú al carrer: taula rodona amb la gent de Pardinyes 3 maig 2015.
Propostes del Comú sobre serveis públics 9 maig 2015.
El Comú presenta al·legacions al plec de condicions del parc d’oci de les Basses 12 maig 2015

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=egMovQM71eM
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=DpmHSeLlZfU
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=CGfcuc4prKQ
https://www.youtube.com/watch?v=FFran3wYGwE
https://www.youtube.com/watch?v=hjZPsp2PPtk
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=V2mU6jrmjyQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TUTlOMplO3Y
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=n4JDZQgN3Vk
https://www.youtube.com/watch?v=BnAKq06aWME
https://www.youtube.com/watch?v=I1pl7yr-3Co
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=D1-hINW_TwE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=a0v5laD4TSQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PSq4c_-RPjc
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vVp7Uk_8eC8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-4ijYTlwNV4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=y_dfqtzwA90
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=_QFdWDK7CNE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=A1lun4SjXb0
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ypb0swuJwzg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=esEezenjLfg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LhFK-JQ1igw
https://www.youtube.com/watch?v=e1rzm3coDC4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=BPFaymmXA3Y


Lauzeta - Batec Comú 19 de maig de 2015.
Publiquem els comptes de la campanya i instem els partits a que ho facin 21 maig 2015
SomComú: el canvi ja ha començat i ho celebrem 22 de maig de 2015.
#SomComú: el canvi ja ha començat i ho celebrem 23 maig de 2015.
Aquella nit del 24M on Lleida va començar a canviar 25 de maig de 2015.
Seguiment de la candidatura "Comú Lleida" Fet per la ciutadania. 3 de juny 2015.
Discurs investidura Comú de Lleida 13 de juny de 2015.
Reportatge sobre el Comú de Lleida Fet per la ciutadania. 15 de juny de 2015.
Fa anys que demanem que els contractes siguin públics per comprovar si hi ha tracte de favor 20 d’agost 
2015.
El Comú demana aturar les obres de climatització del Mercat del Pla 20 d’agost 2015.
Diners que haurien d'anar per al barri van a una climatització que hauria de pagar l'empresa 20 
d’agost 2015.
Acord per treballar perquè Lleida entri a la xarxa de ciutats-refugi 3 de setembre 2015.
Emotiva exposició #ViaRamaderia demanant solucions per a Granja Pifarré 25 setembre 2015.
Suport ciutadà massiu a #SalvemRamaderia 4 octubre 2015.
Els nostres impostos els decidim entre totes 21 octubre 2015.
Sergi Talamonte explica per què el Comú vota en contra de l'expedient modificació crèdit. 
  el 30 oct. 2015.
Es pot anar molt més enllà en rebaixa IBI si acabem amb aquesta gestió pèssima a la Paeria.   
el 30 oct. 2015.
La Paeria només respon 1 de cada 6 peticions d’informació del Comú 3 nov.15.
Àngel Ros amenaça a Talamonte d'anar als jutjats per això 5 de novembre de 2015.
La rebaixa del preu de les Escoles Bressol ens va deixar aquestes perles 6 de nov. 2015.
Proposta COMÚ de pressupostos: posem en primer pla les necessitats de les persones 25 nov.15.
Ros frena la creació del Consell Editorial i manté així una comunicació opaca 9 desembre 2015.
El canvi no s'atura: Ada Colau a Lleida amb En Comú Podem 14 de desembre 2015.
Cs i PP es neguen a posar llum en la renegociació Ros-Arnó del contracte de radars 23 desembre 
de 2015.
PSC tapa les vergonyes dels radars i Arnó... amb el suport de Cs i PP 31 des. 2015.
Quan Ros parla dels radars diu coses com aquestes 26 de gener de 2016.
Antenes a la Seu? Que l’alcalde decreti sense ni saber el que està autoritzant és desídia 28 gener
2016
A Lleida qui va a 64 km/h no rep multa. "Sr Ros, no li sembla un risc?" 30 de gener de 2015.
La Paeria infla la previsió d'ingressos per venda de solars en 27 milions en 7 anys. 11 feb. 2016.
Obligacions legals a nivell municipal: què podem fer si no es compleixen? 12 març 2016.
Les Comissions de transparència municipals: què estan donant de si? 12 març 2016.
L’Observatori Ciutadà Municipal de Barcelona 12 març 2016.
El model de participació ciutadana per a l’elaboració del PAM i els PAD 12 març 2016.
Les consultes ciutadanes: experiències a l’Hospitalet de Llobregat 12 març 2016.
Polítiques d’habitatge a Barcelona 12 març 2016.
Noves propostes per augmentar els ingressos municipals: taxa sobre telecos i elèctriques 12 març 2016.
Auditoria Social – Pla de Xoc Social – Observatori Social 12 març 2016.
Proposta de Tarifació Social 12 març 2016.
Lleida TV entrevista a Sergi Talamonte del Comú 20 abril de 2016.
Utilitzen accés a informació com arma política per entorpir treball de l’oposició 26 abr.16
Panís per a consum humà, jornada d’intercanvi d’experiències 6 maig 2016

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=zQw9CCAApgs
https://www.youtube.com/watch?v=KcaYm-5HTVI
https://www.youtube.com/watch?v=Ser-zl20Smw
https://www.youtube.com/watch?v=I_lMvpF7wwA
https://www.youtube.com/watch?v=QqV3Mj7PsM4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=wWpYRdai63k
https://www.youtube.com/watch?v=jYMQ4-guYqk
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ga-N2Ct3tP4
https://www.youtube.com/watch?v=mcrt64cOWNg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Oyz966fLqfQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=EjioDiJxlgw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=htD6Z-qw3Xc
https://www.youtube.com/watch?v=ApVhPOj6AhY
https://www.youtube.com/watch?v=2jP9twT-X7A
https://www.youtube.com/watch?v=JWfD994oH54
https://www.youtube.com/watch?v=AUmOm5KyurA
https://www.youtube.com/watch?v=MUuLqrUj-Kg
tps://www.youtube.com/watch?v=Cvqb4PUCmxY
https://www.youtube.com/watch?v=2G3n42fwHyM
https://www.youtube.com/watch?v=3VJacYAO9Bs
https://www.youtube.com/watch?v=JV9cKF8CJU8
https://www.youtube.com/watch?v=nxYLm6fRfks
https://www.youtube.com/watch?v=nm5-7f8jIns
https://www.youtube.com/watch?v=O-iN1vb03nY
https://www.youtube.com/watch?v=46Xnon2Y3NA
https://www.youtube.com/watch?v=8IeIAVB8K-4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=IYruY03WU8E
https://www.youtube.com/watch?v=0dzMZdqOmas
https://www.youtube.com/watch?v=RLl1R-AzgMA
https://www.youtube.com/watch?v=C30sDQt6uY0
https://www.youtube.com/watch?v=PSYqJxWPjXw
https://www.youtube.com/watch?v=iwfUC0zmbWU
https://www.youtube.com/watch?v=2OEnOsyqFGo
https://www.youtube.com/watch?v=C3IeEY2NIuk
https://www.youtube.com/watch?v=mZo6KCk5sPQ
https://www.youtube.com/watch?v=w6gZ0wZw6gE
https://www.youtube.com/watch?v=5AIShk4u-JE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=odN7KOHHDRY
https://www.youtube.com/watch?v=odN7KOHHDRY
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=kcyxqJxVd9I
https://www.youtube.com/watch?v=TI1F4X_NTzw


El 26J cal impulsar una nova forma de governar al servei de la gent 8 de juny de 2016.
Amb l'alliberament de les factures hem deixat clar que si es vol transparència es pot 10 de juny 
2016.
PSC, Cs i PP es neguen a que la ciutadania tingui accés als decrets d'alcaldia 1 de juliol de 2016.
El Comú demana posar en valor el Camí Medieval del Riu 19 setembre 2016
Notícia TV3: Arnó-Sice reclamen prop d’un milió d’euros a la Paeria 4 octubre 2016. 
El Comú pregunta a Ros sobre concessió radars i l'alcalde respon això 7 octubre 2016.
Abaixar l'IBI a Lleida és així de senzill 21 octubre 2016
2016: els que no fem res us expliquem el que hem fet 28 desembre 2016
Lleida TV entrevista al regidor del Comú Sergi Talamonte 31 desembre 2016
Mireu com justifica Àngel Ros haver falsejat dades per dir que són els 1ers en inversió social 28 gener 2017
La barbaritat que vivim a Lleida amb la gestió de l’aigua 15 febrer 2017
181.000 euros sense licitació pública i irregularitats continuades: el tot s’hi val de la Llotja 23 febrer 2015
Resumim en 5 minuts (algunes de) les barbaritats de la Llotja de Lleida 24 febrer 2017
Resposta de Sergi Talamonte davant les difamacions de l'equip de govern  8 març 2017
Perillós experiment amb aigua, amb final feliç 16 març 2017
Peligroso experimento con agua, con final feliz 16 març 2017
L'aigua ha pujat un 246% en 13 anys. Ho explica Lleida TV 22 març 2017
Mínguez riu i balla mentre denunciem que s'estan perdonant multes a regidors
Una lliçó de desobediència civil pacífica
"Cs crea conflictes com el de l'escola pública catalana per alimentar-se'n"
Mireu com justifica Àngel Ros haver falsejat dades per dir que són els 1ers en inversió social
Senyor Ros, no té vergonya
La barbaritat que vivim a Lleida amb la gestió de l’aigua
Gent de Lleida parla sobre l'estat de la ciutat
Ros amaga les factures i admet que no complirà la resolució de la GAIP
Resposta de Sergi Talamonte davant les difamacions de l'equip de govern
Fes-li cas a Rajoy: és l'hora de #HacerCosas
Què són i per a què serveixen els Serveis Socials en un ajuntament
Regina Bayo-Borrás parla de salut mental
Suport dels ajuntaments a les comunitats d'aprenentatge

La resta de vídeos els podeu consultar al canal de Youtube del Comú de
Lleida:

https://www.youtube.com/comudelleida

https://www.youtube.com/comudelleida
https://www.youtube.com/comudelleida
https://www.youtube.com/comudelleida
https://www.youtube.com/watch?v=BEDgL_PDt6o&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=mHRjy-5QA10&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=0fCzX25jY0c&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=O2um5geJ1hk
https://www.youtube.com/watch?v=aFH3dpWB68Y&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Wr4EoyyvWO4
https://www.youtube.com/watch?v=7yBbv0x4PtI&t=175s
https://www.youtube.com/watch?v=9A5CfTs3kaM
https://www.youtube.com/watch?v=mt0zRJqnNuQ
https://www.youtube.com/watch?v=GeL9f6_PxVM&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=TJtPTv045uA&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=ZVcpy-MEZW0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=TSJCI0Oc0vI&t=24s
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MVSkM0u9-XQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ASPlTNYAqFA
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=qjdvI5OXC1M
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aFH3dpWB68Y
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dzfLRsBBxvM
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5Mq3J_A5Bwk
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9A5CfTs3kaM
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=GeL9f6_PxVM
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=bEAOjAMc_pk
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=o2JLaxlqCZU
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=jLl6j8E8gb4
https://www.youtube.com/watch?v=5a9zdNHGJCI
https://www.youtube.com/watch?v=l6pkPxkdgYk
https://www.youtube.com/watch?v=qGQiAc1VCFo
https://www.youtube.com/watch?v=vpDkJgq5GJ4
https://www.youtube.com/watch?v=KC9ZgNvHhFU
https://www.youtube.com/watch?v=Wt8Cf-L7HwY

