MEMÒRIA
EL COMÚ A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
MAIG 2017 - ABRIL 2018

PRESENTACIÓ
Aquest document recull les activitats dutes a terme pel Comú de Lleida durant el període de maig
de 2017 a l’abril de 2018. Per aquest motiu revisem la feina feta i en donem compte. Alhora,
aquesta tasca ens serveix per situar i avaluar el treball realitzat amb major rigorositat.
El document segueix la mateixa estructura que l’anterior memòria 2015-2017:
Contempla una part participativa on trobem tant les assemblees pròpies, com les que el Comú ha
realitzat als barris; les reunions d’enllaç, òrgan comunicatiu i de posada en comú i les comissions
del Comú de Lleida, encarregades de treballar per temes els assumptes de la nostra ciutat; Cursos,
tallers, jornades on el Comú ha participat i altres que també ha impartit, alhora que també recollim
les mobilitzacions a les quals hem donat suport.
Segueix el recull de l’activitat municipal amb les reunions formals mantingudes, les peticions
d’informació demanades i les propostes presentades a les diferents comissions informatives,
especials i territorials, al ple municipal i a Consell Comarcal.

Finalment tanquem el document amb la memòria comunicativa.
Cal recordar que no es recullen 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.
Com a novetats en respecte a l’anterior memòria expliquem què tenim local propi i també ben
aviat, la nova web del Comú.
Fins aquí, a data 18 d’abril, us presentem la memòria del treball realitzat en aquest darrer any.
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1. 1.

1. ASSEMBLEES

Del Comú de Lleida

Reunions generals amb l’objectiu de prendre decisions sobre assumptes comuns. 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 a l’Assemblea, individualment o com entitats, associacions,
plataformes, partits, assemblees sectorials, assemblees veïnals o de barri.
L’ Assemblea pren les seves decisions per consens d’acord amb el Relat, el Codi Ètic i el Marc
Organitzatiu del Comú de Lleida.
Actes de les assemblees publicades a http://comudelleida.cat/assemblees/
2017
10 de juny de 2017

Centre Cívic de l’Ereta, Lleida.

11 d’octubre de 2017

Local Comú de Lleida.

21 d’octubre de 2017

Centre Cívic de l’Ereta, Lleida.

19 de novembre de 2017

Local del Comú de Lleida.

2018
14 de gener de 2018

Local del Comú de Lleida.

28 de gener de 2018

Local del Comú de Lleida.

6 de maig de 2018

Local del Comú de Lleida.

1.2.

Assemblees de barri i altres participatives.

Reunions del Comú de Lleida amb els veïns i veïnes amb l’objectiu de conèixer les seves
necessitats, problemes o/i propostes. Visites als barris que començaren a principis del mandat, en
el 2015 i que finalitzaren en aquest sentit, en el mes de setembre de 2017. A partir de llavors, les
assemblees de barri passen a tractar-se segons la modificació del marc organitzatiu.
2017
2 de maig

Centre cívic de la Bordeta, Lleida.

9 de maig

Centre cívic del Secà de St. Pere, Lleida.

7 de juny

Centre Cívic de Balàfia, Lleida.

12 de juliol

Sucs, Lleida.

19 de juliol

Raimat, Lleida.

19 de juliol

Sucs, Lleida. Extraordinària.

27 de setembre

Sucs, Lleida.

16 d’octubre al
6 de novembre

Difusió del Plenari

2018
20 de març

POUM a Sucs.

23 de març

POUM al Clot

26 de març

POUM a Llívia

2. ENLLAÇ, ASSEMBLEA DE PLE I PLENARI
Aquests són els noms que defineixen originalment les reunions de posada en comú del treball
realitzat i per desenvolupar a les comissions, així com espai de reflexió i debat de les diferents
propostes a fer a la Paeria i d'anàlisi de les que aquesta fa. Fins a l’acord d’assemblea de 20
d’octubre, aquestes tenien lloc el primer dijous de cada mes i el dimecres abans del Ple. A partir
de l’esmentada assemblea on es modifica el funcionament de les trobades així com el seu caràcter.
El funcionament d’Enllaç passa a dividir-se en diferents tipus de reunions, a partir de la modificació
del marc organitzatiu, aprovació del qual a http://comudelleida.cat/assemblees/
A partir de l’assemblea del 14 de gener, en què s’aprova el nou marc organitzatiu, les reunions
d’Enllaç celebrades fins llavors, passen a dividir-se en tres tipus de jornades diferents:
•
•
•

La Comissió d’Enllaç: El primer dijous de cada mes.
Plenari: Espai de debat que sorgeix quan és necessari, no té una temporalitat definida.
Assemblea de Ple: El dimecres de la setmana de ple ordinari i el dilluns de la setmana de
ple extraordinari.

Malgrat que els espais es coordinen d’acord amb l’exposat, aquests són també flexibles i s’adapten
a les necessitats o successos que puguin esdevenir.
Les reunions del Comú de Lleida es realitzen a la pròpia seu, des del mes de setembre de 2017, el
Comú de Lleida celebra que té local per trobar-se i treballar.
El local roman obert al públic tots els dijous de 19h a 21h, ubicat al carrer Enric Pubill "Lo
Parrano" 12.

2.2

Enllaç

Maig de 2017-

-Abril de 2018

4 de maig

11 de gener

31 de maig

1 de febrer

1 de juny

1 de març

15 de juny

5 d’abril

2 de novembre
9 de novembre
20 de novembre
22 de novembre
30 de novembre
20 de desembre

2.2

Plenari

2018
15 de febrer POUM
15 de març RELAT

2.3

Assemblea de Ple

2018
24 de gener
21 de febrer

3. GRUPS DE TREBALL
Reunions de treball de les comissions del Comú de Lleida en coordinació amb el treball municipal.
Aquestes han treballat segons també les necessitats creades en el calendari i programa. Les
reunions són presencials i el treball online.
El plantejament de les Comissions del Comú de Lleida s’expliquen al punt 9 del Manual
d’Organització de l’Ajuntament de Lleida. Un treball realitzat a principi de mandat amb l’objectiu de
facilitar a la ciutadania el coneixement del funcionament municipal i del paper del Comú de Lleida
a l’ajuntament.
La informació sobre el treball de les comissions i la seva organització, el trobaràs detallat al Marc
Organitzatiu del Comú de Lleida. També a la pàgina web del Comú aviat et podràs apuntar a
qualsevol de les comissions que et resultin d’interès directament a la web. Mentre, també ho pots
fer enviant un correu a info@comudelleida.cat
A més de la coordinació establerta amb Enllaç, també hi ha reunions internes que estan fixades
per agenda:
•

El primer dijous de cada mes hi ha reunió d’equip municipal.

•

El segon dimecres de cada mes hi ha la reunió d’equip de suport.

D’altra banda, les comissions treballaran propostes que poden anar a les comissions i accions a
realitzar al carrer.
L’Horari d’atenció a la ciutadania és durant els matins de dilluns a divendres, de 9h a 15h a la 4 a
planta de la Paeria i els dijous a partir de les 19h al local del Comú de Lleida. Malgrat aquest
horari, el Comú rep visites sense horari previst i fent de la flexibilitat la seva agenda.
Els grups de treball o comissions tenen, per Marc Organitzatiu, un o una representant que de
manera rotativa, assoleixen aquest càrrec i participen de l’enllaç de cada principi de mes, per tal
de coordinar el treball de la comissió amb enllaç.
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Els grups temàtics són esporàdics, es creen i s’apaguen en el moment necessari i per tant, també
ho és la seva temporalitat. Poden tenir caràcter reivindicatiu (grup Aigua) o participatius com
Pressupostos en Comú i d’altres lúdics, com el de Sant Jordi o formatius, com l’Escola d’Estiu,
entre tants altres. Hi ha grups que neixen per un objectiu determinat, s’apaguen un cop l’han
complert i resten a l’espera de tornar a aparèixer.

4. ESDEVENIMENTS VARIS:
XERRADES/ PRESENTACIONS/ COL·LABORACIONS/
JORNADES/ TALLERS VARIS
4.1 Esdeveniments varis.
Esdeveniment

Tema

Data

Jornada

Relació entre empresa i universitat

3 de maig

Xerrada

El futur de la UE. 60 anys des de Roma.

8 de maig

Taller municipal

Grup temporal sobre Pobresa, Infància, Adolescència i
Famílies.

16 de maig

Presentació

Crida-Presentació servei públic i negoci privat?

18 de maig

Acte

Acte pel Centenari del Museu d’Art Jaume Morera

18 de maig

Acte

Acte oficial Moros i Cristians.

20 de maig

Jornada

La gestió dels serveis públics locals, entre externalització i 19 de maig
interiorització

Jornada

Pla d’usos de l’Horta

20 de maig

Acte

Honoris Causa de Joan Manuel Serrat i Teresa

24 de maig

Assemblea

Parc de les Arts

29 de maig

Seminari

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

31 de maig

Visita guiada

"Viver d'Agricultors de Rufea" - Suport a nous projectes de 6 de juny
producció ecològica a l'Horta de Lleida

Debat

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

2017

Trobada-dinar

Dinar de l’Aplec de les Dones

8 de juny
8 de juny

Taller municipal

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

12 de juny

Presentació

De l'ampliació de recorregut de la Línia L5 d’autobusos de 14 de juny
Lleida al barri de Cappont

Xerrada

El cohabitatge sènior/intergeneracional i el MCU

17 de juny

Inauguració

Inauguració del Museu del Clima

21 de juny

Jornades

Protecció de Dades

6 de juliol

Recepció

Nova junta directiva de la Coordinadora de Gent Gran i

11 de juliol

Voluntariat Sènior de Lleida i Comarques.
Presentació

Guia de gent gran 2017/2018

6 de setembre

Acte

Diada de Catalunya, ofrena floral

11 de setembre

Acte

UdL Inauguració del curs acadèmic 2017/2018

13 de setembre

Celebració

Dia de la Comarca del Segrià

30 de setembre

Recepció

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

30 de setembre

Congrés

Municilap

7 de setembre

Celebració

Dia mundial dels ocells als Aiguamolls de Rufea

8 d’octubre

Reunió
participativa

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

16 d’octubre

Recepció

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

18 d’octubre

Jornades

Dones emprenedores, Girona.

19-20 d’octubre

Presentació

Central de Contratació de la FEMP

24 d’octubre

Xerrada

WatchGuard: protección global frente a las amenazas

25 d’octubre

Xerrada

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

25 d’octubre

Jornades

Responsabilitat Social en les empreses i en la contractació 26 d’octubre
pública

Presentació

Solucions de telegestió i estalvi energètic

26 d’octubre

Xerrada

Taula per la Pobresa energètica i drets

7 de novembre

Taller

Reglament de Participació Ciutadana zona Secà de Sant
Pere

16 de novembre

Taula

Taula pel dia Nacional sense alcohol

15 de novembre

Jornada

IV Memorial Hortensia Alonso contra la violència de
gènere

29 de nov.

Fòrum

De l’aigua (municipal)

30 de nov.

Jornada

Dia Internacional de Persones amb discapacitat

1 de desembre

Presentació
municipal

Monogràfic: Temporers

13 de desembre

Xerrada

Seguretat al Camí de la Mariola

19 de desembre

Reunió

Plataforma Lleida social

18 de desembre

Esdeveniment

Tema

Data

Presentació

Banc de Terres, Reus

11 de gener

Acte

Tres Tombs de St. Antoni Abad

16-20 de gener

Acte

IX edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida

1 de febrer

2018

Taula Rodona

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

Recepció

Sra. Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid

2 de febrer

Presentació

POUM

6 de febrer

Presentació

POUM HORTA

7 de febrer

Presentació

Catàleg de monuments, edificis, paisatges i béns culturals a 14 de febrer
protegir.

Acte

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

15 de febrer

Concentració

Lleida Lliure de Frnquisme

15 de febrer

Presentació

Associació de Veïns/es del Clot

17 de febrer

Acte

Lliurament reconeixements Empresa Solidària

20 de febrer

Presentació

Animac , 22 edició

22 de febrer

Dinar

Comissió Territorial de l’Horta

2 de març

Taula Rodona

Sobre el POUM a l'Ateneu Popular de Ponent

14 de març

Presentació

Síndic de Greuges

20 de març

Cicle taula
rodona

Museu de Lleida

28 de març

Xerrada

Fruita a Lleida. Persones temporeres, Lleida

6 d’abril

Lliurament

Premis Lleidatans

6 d’abril

4a Jornada

El preu de la Fruita. Persones temporeres, Lleida

10 d’abril

Taula

Promoció de la ciutat

10 d’abril

4.2

Paradetes Informatives realitzades.

Tema

Data

On

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 ara: actives.

Lleida: Tot el municipi.

4.3

Mobilitzacions

Participació en les següents:
Mobilització

Data 2017

Mariola en Moviment, Lleida.

17 de maig

PLEEC, Plataforma per una Educació en Economia Crítica, Lleida.

22 de maig

Dia Memorial de la Sida, Lleida.

26 de maig

Reunió Segregació Escolar, Marea Groga i altres , Lleida.

13 de juny

PLEEC, Plataforma per una Educació en Economia Crítica, Lleida.

14 de juny

Marea Blanca, Lleida.

16 de juny

Catalunya en Comú, Lleida.

22 de juny

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

27 de juny

Assemblea Plataforma El Parc és Nostre, Lleida.

27 de juny

Milla solidària Down Lleida, Lleida.

30 de juny

Plataforma Lleida Lliure de Franquisme, Lleida.

6 de juliol

Plataforma Memorandum, Lleida.

6 de juliol

Plataforma Lleida Lliure de Franquisme, Lleida.

18 de juliol

Salvem la granja Pifarré.

26 de juliol

No tenim por, Barcelona.

26 d’agost

Lleida lliure de Franquisme.

8 de setembre

En defensa del referèndum.

18 de setembre

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

Taula per la Democràcia.

24 d’octubre

Acte Memorial de la Sida

1 de desembre

Lleida amb els Museus

14 de desembre
Data 2018

Concentració Lleida Lliure de Franquisme

15 de febrer

Concentració Per unes pensions dignes

22 de febrer

Concentració i manifestació de la Marea Pensionista

17 de març

Concentració i manifestació de la Marea Pensionista

16 d’abril

4.4

Jornades/ Accions organitzades

Jornades

Data

Escola d’Estiu del Comú de Lleida
4-7 de juliol de 2017
Link al youtube del Comú amb les ponències de l’esmentada jornada:
https://www.youtube.com/channel/UCSCLApEIvGqbFixbYibKEQA
Acció pel Dia de la Dona:
https://www.youtube.com/watch?v=lCvzUAyVmtE&t=46s

11 de març de 2018

Acció Aigua:
https://comudelleida.cat/aigua2/
https://www.youtube.com/watch?v=jJgPvB5LZz0

22 de març de 2018

4.5

Creació de Plataformes:

Plataforma Informativa en Defensa del Pagès sobre la Regularització de l’IBI Rústic.
Setembre-Octubre 2017
Organització d’autobusos i difusió per assistir a la manifestació a Barcelona contra el terrorisme
després dels darrers successos Bcn. Agost 2017

4.6

Formació rebuda (grup municipal).

Jornades/cursos

Data

Jornada de Protecció de Dades.

6 de juliol de 2017

Curs sistemes i classificació d’arxiu.

16 d’octubre al 24 de
novembre de 2017

Jornada del treball per projectes a la gestió del talent.

5 de setembre de 2017

Jornada Responsabilitat Social en les empreses i en la contractació
pública.

26 d’octubre de 2017

5.
5.1

AJUNTAMENT

TREBALL MUNICIPAL

5.1.1 Privilegis rebutjats.
Es va realitzar una sol·licitud enviada a Fira de Lleida, tal com s’havia fet al principi del mandat al
Paer en cap de l’Ajuntament de Lleida, per tal de no rebre cap tipus d’obsequi.
5.1.2 Reunions
Les reunions de l’equip municipal relacionades no recullen les següents:
•
•
•
•

Internes, entre el grup municipal.
Les relacionades amb el Comú de Lleida.
Amb l’oposició municipal.
Amb la ciutadania.

2017
AMB QUI

TEMA

DATA

Recaptació Municipal

Visita revisió documentació.

3 de maig

Comitè d’Empresa i Junta de
Personal

Cementiri Sta Cecília i personal del CAAC.

15 de maig

Municipal

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

15 de maig

Associació de Propietaris del
Polígon del Segre.

Sobre l’estat dels polígons ciutat Lleida.

31 de maig

Turó de Gardeny

Reclamacions.

5 de juny

Recaptació Municipal

Visita documentació.

7 de juny

Bacc

Presentació de moció.

12 de juny

Membre de Recortes Cero

Reunió a títol personal d’intercanvi d’opinions
sobre el model de ciutat.

16 de juny

Comissió Drets a les Persones

Pla Funcional del Centre d'acollida de dones
víctimes de violència masclista.

27 de juny

Secretari General

Al·legacions Compte General.

27 de juny

Recaptació Municipal

Visita documentació.

5 de juliol

Economia

Bestretes de caixa.

5 de juliol

Parc de les Arts

Presentació d’esmenes a la Paeria.

10 de juliol

President EMB Sucs

Intercanvi d’impressions.

12 de juliol

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

Presentació de moció.

13 de juliol

Associació per la
despenalització eutanasia

Presentació de moció.

5 de setembre

Projecte CES Lleida

Presentació de moció.

5 de setembre

EL MERCADAL

Presentació mitjà de comunicació.

6 de setembre

SUCS

Cadastrada IBI rústic.

27 de
setembre

Reunió conjunta grups oposició Objectiu: donar a conèixer una petició ciutadana 16 d’octubre
amb els ciutadans del barri
sobre el canvi de sentit de circulació.
carrer "amics de Lleida"
ACA Agència Catalana de
l’Aigua, Barcelona

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

16 d’octubre

Aula de Teatre

Resposta sobre la pregunta a ple: Relació
Laboral o Relació Mercantil.

31 d’octubre

Recursos Humans

Pressupostos

13 de
novembre

Regidora Economia

Pressupostos.

15 de
novembre

Funcionaris d’inspecció

Varis.

15 de nov.

Grups municipals i oposició

Reunió Tècnica Pressupost 2018.

17 de nov.

Entitat en defensa escola
pública

Presentació de moció al ple municipal.

23 de nov.

Recaptació Municipal

Visita documentació.

29 de nov.

Comissions UGT

Pacte Social Ciutadania.

18 de
desembre

Consell Comarcal

Temes varis.

19 de
desembre

Plataforma Lleida Social

comissió local de pobresa energètica

19 de
desembre

Reunió

Contractació

20 de
desembre

Entrevista

Alumne universitat

22 desemb.

2018
AMB QUI

TEMA

DATA

Ciutadà

Canera

11 de gener

Especialistes d’Urbanisme

POUM

18 de gener

Especialistes d’Urbanisme

POUM

19 de gener

Ciutadana

Canera

25 de gener

FECOM

POUM

25 de gener

Ciutadana

Canera

5 de febrer

Ciutadana

Canera

6 de febrer

Mariola en Moviment

Subvencions i altres.

8 de febrer

Parc de les arts

Situació del parc

12 de febrer

Amics dels animals

Situació animalista

13 de febrer

Sindicats GU

Situació actual

14 de febrer

Especialistes i tècnics

Mariola

19 de febrer

Ciutadà

Incivisme al barri

6 de març

Zona Alta

Sobre el POUM

19 de març

Advocada

Especialista urbanisme, POUM

19 de març

Regidor Urbanisme
Arquitecte municipal

POUM

20 de març

Azadi, Defensem Afrin

Presentació de moció

21 de març

CDR

Temes varis

22 de març

FECOM

POUM

10 d’abril

Unió de Pagesos

POUM

11 d’abril

Eix Comercial

POUM

11 d’abril

Col·laboradors Tècnics

Especialista urbanisme, POUM

11 d’abril

Col·laboradors Tècnics

Especialista urbanisme, POUM

16 d’abril

Regidor Urbanisme
Arquitecte municipal

POUM

17 d’abril

5.2

Propostes a Ple.
Les propostes a ple són mocions, propostes de resolució, precs i/o preguntes que es
realitzen en aquest dia, previ avís a la Junta de Portaveus, en què s’anuncia la
documentació que esdevindrà en aquest dia.

5.2.1 Mocions.
Les mocions del Comú de Lleida, a títol propi o conjunt, les trobaràs a
http://comudelleida.cat/mocions/ Les aprovades es troben subratllades.
El seguiment de l’estat de les mocions del Comú de Lleida al web del Comú i també
el seguiment de l’estat de les mocions de tots els grups municipals el trobaràs a la web de
la Paeria.
Pots trobar el sentit de vot del Comú de Lleida a tots els plens al link:
http://comudelleida.cat/enllacos/

A continuació detallem la relació de mocions del Comú de Lleida, pròpies i conjuntes menys al
Ple de l’Estat de la ciutat què es presenten com a propostes de resolució), presentades durant
aquest darrer any.

Mocions i altres

Ple

Data

2017
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 Ordinari
s’hi fa activitat econòmica.
Conjunta En defensa presos polítics Jordis.
Conjunta Per aturar l’actuació abusiva de l’Estat.

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 de desembre

Moció per paliar la contaminació atmosfèrica

Ordinari

26 de gener

Cedim l’espai per a la nostra moció a Marea Lila
Conjunta. Defensa del model lingüístic català

Ordinari

23 de febrer

Per una ciutat amb qualitat per viure

Ordinari

23 de març

2018

5.2.2

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

Assumpte

Tipus de Ple

Data

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.

Ordinari +Extraordinari
Ordenances Fiscals

6 d’octubre
(correspon a set)

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

2017

2018
Pregunta sobre radars.
Petició sobre la proposta a urbanisme 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

5.3

Assumptes portats a les Comissions Informatives, Especials i Territorials:

5.3.1 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

2017
No hi ha 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 voice Pla Iglú

15 de novembre

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

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 es presenten propostes.

14 de març

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

DATA DE LA
COMISSIÓ

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 hi ha propostes.

20 de juliol

Les propostes preparades es passen al mes d’octubre atesos els darrers
aconteixements 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
16 de novembre
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 Adminstratives Particulars, de
la licitació SER-OBRE-2017-0017

No es fan propostes.

18 de desembre

2018
Preguntes. Despesa social.
Proposta de resolució Seguretat 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

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

DATA DE LA
COMISSIÓ

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 arbres caiguts.

5 abril

5.3.4 Comissió Especial de la Transparència
ASSUMPTE

DATA DE LA
COMISSIÓ

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

5.3.5 Comissió Especial de Comptes
ASSUMPTE
Al·legacions al Compte General 2016
5.3.6 Comissió Especial de Carrers
ASSUMPTE
Proposta del Comú pel nomenclator de pages al municipi de Lleida.
No s’ha realitzat la comissió. Pendent.
5.3.7

Comissió Territorial de l’Horta

ASSUMPTE

DATA DE LA
COMISSIÓ

2017
Es va demanar compareixença del Marc Olomí per explicar la Proposta del 8 de maig
Banc de Terres.
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.
Compareixença del Marc Olomí.

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 haurà 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 Cabana de volta.

16 d’abril

Audiències Plenàries
AUDIÈNCIES

DATA

2017
Plenari Infants i Joves

15 de juny

Consell Assessor Infants i Joves

13 de novembre

Plenari Infants i Joves

27 de novembre

5.4
RECURSOS PRESENTATS
__________________________________________________________________________
Hem mantingut aquelles peticions d’informació què malgrat ser antigues a la data de recull de la
memòria, encara no han estat lliurades a data d’avui.
5.4.1. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació Pública (GAIP)
Organisme depenent de la Generalitat de Catalunya per donar compliment a la llei 19/2014 de
transparència, accés a la informació i bon govern.
Més info: exemple resolució http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2017-0112
Informació Lliurada
2017
RECURS

Informació no lliurada

MOTIU

DATA MEDIACIÓ

GAIP. Bestretes de caixa
52/17

Silenci Administratiu

10 de gener de 2017
resolució 52/2017

GAIP. Sancions GU
donades de baixa.

Silenci Administratiu

23 de gener de 2017
resolució 98/2017

GAIP. Multes vehicles
oficials.

L’ajuntament menteix a la 31 de gener de 2017
GAIP per evitar trametre la resolució 86/2017
informació

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

Silenci Administratiu

7 de febrer de 2017
resolució 112/2017

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

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. Padrons IBI

Silenci Administratiu

20 de setembre 2017

RESULTAT

2018
RECURS

MOTIU

DATA MEDIACIÓ

GAIP. Expedient de
manteniment i neteja
13/2016

Silenci Administratiu

No ha calgut.
Es va donar accès a
l’expedient el mateix
dia que es va iniciar el
procés.

RESULTAT

5.5

PETICIONS D’INFORMACIÓ

5.5. 1. A L’AJUNTAMENT DE LLEIDA:
2017

Mes

Protocol col·laboració Growing together

Gener

Relació assegurança cobertura SWAP (...)

Febrer

Vist

Contractació banyetes 8-16

Documents de cessió de la gestió del domini de la Llotja

Petició d’informació d’IMPURSA

Expedient contractació 1/2012 Llotja

Transmissions Olain serveis immobiliaris

Ús privatiu Llotja

Expedients plusvàlues SUR-42 referències cadastrals

Padrons fiscals varis

Informació sobre la bestreta de caixa fixa d’alcaldia
Relació contrapartides pressupost despesa

Març

A mitges

2017

Mes

Projecte reparcel·lació SUR-42 de 2004

Revisió Sol·licitud Criteri arxivístic

Petició informació Vancouver

Abril

Expedient de multes 8472/2016 decret 995

Maig

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

Vist

2017

Mes

Petició multes concretes a Gestió tributària.

Conveni seguretat ciutadana

Multes vehicles privats i municipals

Expedient multes varies

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.

Vist

2017

Mes

Vist

Expedient de Disciplina Urbanística DU15-579

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

Reiteració de la petició d’informació respecte als expedients 57/2017,
58/2017 i 59/2017, tema: aigua.

Desembr

2018

Mes

Junta de Sequiatge i Comunitats de Regants

gener

Petició a alcaldia per actuacions d’investigació demanades

Petició informe Dirojo

febrer

Taxa canera municipal

Relació factures pagaments 2016 i 2017

Llistat pagaments ordanança fiscal

Expedient LCO17 380

març

Còpia de la Declaració anual operacions amb tercers 347

abril

Vist

5.6

CONSELLS I CONSORCIS MUNICIPALS

TIPUS

DATA 2017

Consell Rector de Turisme

9 de maig 2017

Consell Institut Municipal d’Ocupació (IMO)

9 de maig 2017

Reunió d'elaboració el nou Pla Director de Cooperació i
Solidaritat de l’Ajuntament de Lleida

10 de maig 2017

Consell Mixt de Cooperació

31 de maig 2017

Consell Escolar Municipal

15 de juny 2017

Consell Rector de Turisme

11 de juliol 2017

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

19 de juliol 2017

Consell Municipal de Patrimoni

13 de setembre 2017

Consell Rector de Turisme - Extraordinari
* 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.

26 de setembre 2017

Consell Municipal i plenari extraordinari de les Dones
16 d’octubre 2017
Adhesió a la Declaració del Consell Nacional de les Dones de
Catalunya sobre els fets de l’!-O
Consell Municipal de les Persones Grans

20 d’octubre 2017

Consell General IMO
Es presenten Esmenes al Pressupost

3 de novembre 2017

Consell General Turisme
Es presenten Esmenes al Pressupost

3 de novembre 2017

Consell General GLOBALLEIDA- no s’assisteix

3 de novembre 2017

Consell Escolar Municipal

20 de novembre 2017

Consell Mixt de Cooperació

4 de desembre 2017

Consell de persones grans

22 de gener 2018

Plenari del Consell Municipal de les Dones

24 de gener 2018

Consell Mixt de Cooperació

21 de març 2018

Consell escolar municipal

22 de març de 2018

Consell Mixt de Cooperació

12 d’abril de 2018

5.7

ALTRES COMISSIONS MUNICIPALS

TIPUS

DATA

Comissió Centenari Enric Granados

30 de novembre de 2017

5.8

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.

CONSELLS
CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 01: del Centre Històric.
CONSELL TERRITORIAL ZONA 09: dels Barris de Mariola, Gardeny i entorns.
CONSELL TERRITORIAL ZONA 04: Barri d'Instituts-St Ignasi, Escorxador-Templers i entorns.
CONSELL TERRITORIAL ZONA 02: de Rambla -Estació, Segre-Noguerola i entorns.
CONSELL DE LA ZONA 13: Horta.
CONSELL TERRITORIAL ZONA 08: del Barri de Pius XII-Germanor; Universitat; Ricard Viñes-Zona
Alta; Clot i entorns.
CONSELL TERRITORIAL DE LA ZONA 06: Camp d’Esports-Ciutat Jardí.
CONSELL DE LA ZONA 05: Balàfia.
CONSELL DE ZONA 03: barri de Pardinyes i entorns.
CONSELL DE LA ZONA 12: Barri de Magraners i entorns.
CONSELL DE ZONA 14: Barri de Llívia i entorns.
Convocatòries assistides pels representants dels Consells Territorials del Comú de Lleida:
TIPUS

2017

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

4 de maig

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 01 Centre històric

16 de maig

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 02 Centre històric

18 de maig

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

23 de maig

Debat. Pressupostos Participatius
Consells 03 Pardinyes

25 de maig

Debat. Pressupostos Participatius

30 de maig

Consells 04 Secà
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

5.9

PATRONATS

TIPUS

DATA

Fundació la Llotja

6 de novembre 2017

Julià Carbonell

5 de març de 2018

6. CONSELL COMARCAL
6.1

Sessions del Consell Comarcal

TIPUS

DATA

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

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

6.2

Propostes a Consell Comarcal

Propostes

Data

Prec. Servei de menjador escolar.

7 de febrer de 17

Petició de no atribució econòmica del Ple Extraordinari tema Presos Polítics.

5 de desembre 17

6.3

Peticions d’informació a Consell Comarcal

Petició

Data

Pendent

Còpia de decrets o documents administratius específcs de la legislatura 12/12/2017
2011/2015
Informació sobre l’escola de Pinyana/ Visita relitzada amb la Presidenta 14 /12/2017
del Consell Comarcal.
Petició de decrets 2014 i 2015.

7/2/18

Petició CAAC

9/4/18

-

7. COMUNICACIÓ
Seguiment dels comptes del Comú de Lleida
Compte

a data 10 d'abril de 2016

a data 17 d'abril de 2018

Facebook

3.253

3.661

Twitter

2.589

3.301

Grup Canal Telegram

65

111

Canal Youtube

44 subscripcions
9213 visualitzacions

64 subscripcions
17961 visualitzacions

Instagram

(des de febrer 2017) 50

326

Grups Whatsapp

Indeterminat

Indeterminat

7.1.

Enviaments a mitjans i adherits maig 2017-abril 2018

CONVOCATÒRIES A MITJANS

OPINIÓ

BUTLLETINS I ENVIAMENTS A ADHERITS
2018

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?
Butlletí: 30 propostes POUM per la Lleida del futur · Concessió de l’aigua, inviable · Llibertat
presos polítics

Al ple de la vostra ciutat es voten moltes coses que us interessen
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
El contacontes del Comú per acabar amb els estereotips, col·lofó del 8 de març
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
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
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
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
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
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
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

7.2.

Infografies

7.3.
•
•
•
•
•
•
•

7.4.

Ràdio
Cope Lleida entrevistes als regidors amb periodicitat variable
RNE entrevistes amb periodicitat variable
ONDA CERO entrevistes amb periodicitat variable. Participació a la Tertúlia Onda Cero amb
periodicitat variable
Ua1 No permet l'assistència dels portaveus del Comú a les tertúlies. Comptades entrevistes.
Catalunya Ràdio entrevistes puntuals
Ser Lleida entrevistes puntuals
Ràdio Rosselló entrevistes puntuals

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 es realitzen des del mes de setembre de 2015 i es preveu la seva continuïtat
durant tot el mandat 2015-2019.
7.5. Vídeos Publicats

Amb el contenciós aturat, el Comú denuncia l'opacitat de Ros amb els radars
"Què se n'ha fet de la promesa de parets de vidre que va fer Cs?"
"Quan vagin a dormir, srs del PSC, Cs i PP, pensin en les famílies dels presos polítics"
"Defensem la dignitat de la nostra gent gran"
La majoria dels grups municipals eviten debatre el POUM al Ple
La concesión del agua, inviable: una deuda de más de 40 millones a Aqualia
La concessió de l'aigua, inviable: un deute de més de 40 M€ a Aqualia
Mireu com Ros es passa per allí les resolucions de la GAIP
Un contacontes sobre igualtat i estereotips després del 8M
Alcalde Ros, què ens explica del cas de les Torres de la Llotja?
Un poble digne amb alguns representants que no ho són
Plenari obert a tota la ciutadania per tractar el POUM
El nou POUM vol eliminar tres grans zones verdes de Lleida
Gran Gardeny: canvis que impedeixen la segona estació de tren
El nou POUM deslliura al propietari dels terrenys de fer les torres de la Llotja
Via lliure a Carrefour per fer el planejament que vulgui
Torre Salses: Eurofund s’estalvia els 1,2 milions del vial
Un POUM hauria d'estar al servei de la gent
Pq fa gairebé un any que no es reuneix el Consell Editorial?
Les dretes tomben mesures a la Paeria contra el canvi climàtic
Per què encara no tenim tota la info sobre el POUM?
Què hi té a veure Florentino Pérez amb el contracte de Jardineria a Lleida?

"L'ajuntament de Madrid està destapant la gran mentida del PP i Montoro no ho soporta"
"Segueixen intentant pagar amb diner públic un vial per fer un pelotazo"
"Cs crea conflictes com el de l'escola pública catalana per alimentar-se'n"
Hi ha un altra manera de fer pressupostos
Seguim defensant #LlibertatPresosPolítics
"Els pressupostos en comu: una gestió eficaç i responsable amb els diners de tots i totes"
"El PSC està pactant deixar l'autogovern en mans d'una organització mafiosa i corrupta"
El Comú reprova l'alcalde de Lleida després dels fets de l'1 d'octubre
"Mentre desenes de lleidatans eren brutalment agredits, on era el nostre alcalde?"
"No sé que és pitjor, si estar en mans d'un covard o d'un incompetent"
Una lliçó de desobediència civil pacífica
Senyor Ros, no té vergonya
Fes-li cas a Rajoy: és l'hora de #HacerCosas
Aturem l'activitat institucional: Ros ha de respondre davant la repressió
Per què a Lleida paguem una pasta d'IBI?
Subministradores d'electricitat, gas, telèfon i fibra han de pagar més
Abaixar l'IBI a Lleida és així de simple
Lleida, paradís fiscal dels grans propietaris
Sr Ros: l'1-O volem votar
"La Paeria no es pot quedar la foto i prou, ha d'aplicar mesures per defensar la pagesia"
L'horta necessita mesures extraordinàries davant una crisi de preus extraordinària
El vot del Comúdelleida en la moció sobre l’IBI agrari
Els pressupostos municipals i les ordenances fiscals
Límits i possibilitats dels ajuntaments en la remunicipalització de serveis públics
Gestió d’espais públics des de la societat civil
Les polítiques municipals d’habitatge
Què entenem per Treball Social fet des d’un ajuntament
Què són i per a què serveixen els Serveis Socials en un ajuntament
Suport dels ajuntaments a les comunitats d'aprenentatge
Regina Bayo-Borrás parla de salut mental
Resumim en 5 minuts (algunes de) les barbaritats de la Llotja de Lleida

