
Els Grups Municipals de Convergència i Unió, Ciutadans, ERC-

AVANCEM, Crida-CUP i El Comú d’acord amb el que disposa el Règim 
de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presenta al 

Ple d’aquesta Corporació del mes de juliol de 2015 la següent 
 

 

MOCIÓ 
  

SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS A TOTES 
LES COMISSIONS 

 

 

El passat 9 de juliol, el Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar el 
Cartipàs Municipal que defineix l’estructura, organització i gestió de la 

Paeria de Lleida. 
 

El Cartipàs es troba dividit en tres eixos, en el segon eix d’aquest 
Cartipàs, que tracta sobre Organització Municipal: comissions 

informatives, àmbits i consells territorials, s’especifica la organització 
dels àmbits de funcionament i gestió que hauran de donar compte en 

les diferents comissions: informatives, especials i participatives. 
 

Atès que es concreta que atenent al caràcter transversal del cartipàs, 
tots els regidors i regidores de tots els grups municipals que 

composen l’ajuntament podran comparèixer en les diferents 

comissions atenent als respectius ordres del dia. 
 

Atès que entenem que comparèixer en les diferents comissions 
implica de la participació dels regidors i dret a intervenció amb veu, 

però sense vot, per tal de defensar allò que s’hagin preparat i que 
incloguin temes de l’ordre del dia del seu interès. 

 
 

Per tot això, els Grups Municipals referenciats proposen a 
l’Ajuntament de Lleida l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Únic.- L’Ajuntament de Lleida complirà el dret de compareixença de 

tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de Lleida que vulguin 

assistir en alguna comissió informativa i que aquesta compareixença 
impliqui la participació, amb veu però sense vot, i per tant que 

puguin intervenir en el seu torn de paraula. 
 

 
 

 



 

Paco Cerdà i Esteve   Ángeles Ribes i Duarte 
Portaveu del GM de CiU   Portaveu del GM de C’S 

 

 
 

 
 

 
Josep Maria Baiget i Marqués Pau Juvillà i Ballester 

Portaveu del GM d’ERC-AVANCEM Portaveu del GM de la Crida-CUP 
 

 
 

 
 

 
Joan Vilella i Jounou   Sergio Talamonte i Sánchez 

Portaveu del GM del PP   Portaveu del GM del Comú 

 
 

Lleida, 23 de Juliol del 2015 
 
IL·LM.  SR. PAER EN CAP DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LLEIDA 


