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PROPOSTA DE PROGRAMA CONJUNT (Document de treball) 

 

El present document és fruit de la integració de les propostes que diverses associacions i partits de 

la ciutat plantegen de cara a les eleccions municipals de 2015.  

Aquest document i les seves propostes, que com ha quedat dit només en part és fruit de l’Assemblea 

del Comú, ha estat assumit pel Comú com a document propi que defensarà i que alhora proposa a 

tots els grups com a document de treball. 

Al document hi conviuen propostes de caràcter general amb diverses concrecions, de manera que 

una de les tasques que cal dur a terme és la distinció clara entre aquests dos nivells i la priorització i 

fins i tot temporització d’algunes de les propostes. 

Les propostes han estat distribuïdes en blocs, tal i com es pot veure a la següent taula de continguts:  
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PARTICIPACIÓ 

PROPOSTA DE REDACCIÓ CONJUNTA:  

Necessitem una Democràcia autènticament participativa i decisiva, exercida de baix a 

dalt. Els ciutadans i les ciutadanes han de poder exercir la iniciativa i alhora el control de 

l’acció política. 

És bàsica la creació de reglaments de participació perquè la ciutadania pugui presentar 

iniciatives als plens, siguin debatudes de manera obligatòria i, si es reuneixen determinades 

condicions, puguin ser sotmeses a consulta popular en cas de ser rebutjades, amb resultat 

vinculant per a l'Ajuntament. 

S’oferirà la possibilitat a col·lectius i partits que no estiguin representats al ple municipal de 

presentar-hi mocions que obligatòriament hagin de ser. 

Cal establir noves formes de participació i sobirania que obrin la gestió municipal a la cogestió i 

l‘autogestió tant dels espais i equipaments públics que, precisament per públics, no són dels 

ajuntaments sinó dels ciutadans, com a la participació en la confecció dels pressupostos. 

Tant les actuacions que s’hagin d’efectuar sobre l’entorn més proper de les persones com les 

obres o inversions de gran envergadura, i de manera especial qualsevol decisió que afecti de 

manera fonamental el rumb de la política o impliqui compromisos que abastin més d’una 

legislatura hauran de ser sotmeses, mitjançant consultes, a l’acceptació o el rebuig dels 

ciutadans i les ciutadanes. 

Els resultats de les consultes ciutadanes serà vinculant per a l’equip de govern. No n’hi ha 

prou amb una administració informativament oberta. Cal anar un pas més enllà, cap a la 

Governança oberta. 

S’impulsaran dinàmiques de participació de persones que habitualment estan fora d'aquests 

processos (gent gran, persones immigrades, persones excloses socialment). 

La Regidoria de participació serà substituïda per una supervisió tècnica transversal. 

S’impulsaran i afavoriran les assemblees de barri, en què hi tindrien l’oportunitat de 

participar tots els col·lectius i persones vinculades al barri (associació de veïns, 

associacions de comerciants, AMPAS...). De manera general es potenciarà la veu de les 

entitats i associacions ciutadanes, que no poden ser simples corretges de transmissió 

sotmeses al poder sinó font d’iniciativa i de decisió. 

S’estudiaran mecanismes per reservar una part del pressupost per a la decisió popular 

(pressupostos participatius). 

 

No es detecten conflictes entre les propostes a aquest nivell general d’intencions. Potser cal 

que quedi clar si assumim de la mateixa manera la idea de les consultes populars, de la 

vinculació. També si hi estem d’acord amb la substitució de la regidoria de Participació per una 

supervisió transversal. 
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TRANSPARÈNCIA 

PROPOSTA DE REDACCIÓ CONJUNTA:  

L’Ajuntament és un instrument de servei a les persones, i aquest servei ha de poder ser 

fiscalitzat en tot moment per les persones a qui va adreçat. 

El govern municipal ha de retre comptes davant de la ciutadania. Per això, tot aprofitant les noves 

tecnologies, la transparència ha de ser absoluta i sense obstacles. A més, es celebraran auditories 

periòdiques per tal de garantir que la feina es fa ben feta: sense amiguismes, sense despeses 

supèrflues i amb eficàcia. 

Totes les contractacions i totes les concessions administratives, independentment del seu 

import, seran públiques i transparents, i podran ser revisades per la ciutadania. S'evitarà així 

l'opacitat derivada de la possibilitat de camuflar grans despeses fragmentant-les en petites 

partides. Seran públics també els ítems de valoració de les adjudicacions així com els 

puntuacions obtingudes. S'eradicarà el clientelisme. 

Seran transparents les propostes, debats i processos de presa de decisions, tot publicant en 

espais destacats, entre altres coses, la documentació i ordre del dia dels plens i de les 

comissions. 

El gabinet de premsa de l’Ajuntament no es limitarà a informar de l’acció de l’equip de govern, 

sinó de les propostes i treball de tots els grups. 

Apostem per un model de transparència activa, pròpia dels nostres temps, que no es 

limiti a permetre la consulta de les dades mitjançant tramitació d'instàncies a 

l'ajuntament, sinó que obri les seves dades a tota la ciutadania i habiliti la seva consulta 

activa a través d'Internet, simplificant la seva anàlisi. 

Es proposa la creació d’un Observatori ciutadà del compliment de compromisos 

adquirits pel govern municipal, en el qual la ciutadania pugui denunciar aquelles 

actuacions que incompleixin o contravinguin els compromisos concrets i línies d’actuació 

incorporades al programa electoral. 

Cal facilitar que la ciutadania analitzi el deute de l'Ajuntament en qüestió i, fins i tot, 

reclami judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per equips de govern 

anteriors que consideri il•legítima. Per això, es permetrà que associacions com l'Auditoria 

Ciutadana del Deute puguin accedir a tota la informació necessària. En el cas de ser 

necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els 

informes jurídics sobre les irregularitats detectades. 

Aquests informes no deuen ser només una denúncia pública, són la base per poder 

demandar la rescissió de contractes fraudulents o abusius que estiguin sagnant les arques 

i sol•licitar sancions i indemnitzacions a aquells que haguessin obrat indegudament. 

Els càrrecs electes faran pública llur declaració de béns i retribucions tan bon punt preguin 

possessió d'aquestes responsabilitats i, finalment, ho tornaran a fer en acabat el mandat.  
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Seran públiques les donacions econòmiques rebudes durant la campanya electoral i, alhora, 

els seus respectius donants. 

 

Veiem un possible tema que necessita un acord més explícit: la declaració pública de béns dels 

electes. Pública vol dir davant de les instàncies públiques oficials, o vol dir que qualsevol 

ciutadà hi pugui tenir accés? Té dret el ciutadà a la invasió de la privacitat del polític o només a 

la declaració del notari sobre la variació patrimonial durant el temps en què ha exercit la 

funció política?
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DRETS SOCIALS 

PROPOSTA DE REDACCIÓ CONJUNTA:   

Les persones, les seves necessitats i els seus anhels han de ser sempre i per damunt de tot el 

centre de la política. Ens sentim compromesos amb un sentit de ciutadania basat en el bé 

comú. 

L’acció política ha de lluitar amb tots els mitjans al seu abast per garantir les necessitats 

bàsiques.  La Paeria ha de vetllar per tal que tothom tingui coberts els seus drets bàsics com 

ho són un sostre, l’aliment, l’educació, la salut o l'accés a la cultura.  

L’actual composició social exigeix remarcar per igual el respecte a la diversitat de les identitats 

i la igualtat dels drets. Són imprescindibles polítiques actives per la igualtat i contra la 

discriminació per raons de creença, ideologia, origen, ètnia, sexe o orientació sexual. 

Cal una orientació social de la política municipal i una primacia dels serveis públics davant la 

privatització anterior.  

Les actuacions de caràcter assistencial resulten imprescindibles i han de ser potenciades en 

l'actual situació d'emergència social. Cal reforçar els serveis socials municipals i establir una 

planificació estratègica que abordi els problemes estructurals de la nostra societat. Aquestes 

polítiques, però, només tenen sentit si van acompanyades d'actuacions que promoguin 

l'autonomia de les persones, la recuperació en la capacitat per cercar solucions i la 

responsabilitat en la lluita per millorar la seva situació. L’assistencialisme ha de ser substituït 

per l’estímul de l’autonomia sostenible.  

Les polítiques de cooperació i solidaritat, de cultura de pau i de promoció dels drets humans 

segueixen sent, tant o més que mai, una exigència inexcusable, i la crisi que patim no pot servir 

d’excusa per reduir-les. La sensibilització de la ciutadania és un element clau de les polítiques 

de cooperació i solidaritat, de la cultura de pau i dels drets humans. 

És urgent una veritable política d’habitatge públic que com a primera urgència ha d’aturar els 

desnonaments. 

Cal eradicar la pobresa energètica a la ciutat de Lleida. No pot haver cap llar a Lleida que no 

pugui cobrir les despeses energètiques per a aconseguir un confort a casa. 

Mantindrem polítiques especialment compromeses amb la infància, l’adolescència i la 

joventut, com etapes clau en la formació física, intel·lectual i emocional de la persona, i 

precisament per aquest motiu etapes també especialment vulnerables.  

La salut ha de constituir un objectiu fonamental. L’acció assistencial no recau majoritàriament 

sobre els ajuntaments, però sí cal tenir una acció decidida pel que fa a polítiques de prevenció, 

protecció i promoció de la salut. 

Com a dret bàsic, l’Ajuntament tindrà especial cura de la seguretat ciutadana. Cal fer emergir 

una nova visió de la seguretat des de la justícia i la sostenibilitat, una visió de la seguretat que 

analitza i té en compte els riscos i els conflictes produïts socialment. Cal també arbitrar els 
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mecanismes necessaris per tal de potenciar la funció de servei a la ciutadania de la Guàrdia 

urbana. 

Un model integral de seguretat suposa impulsar polítiques de protecció civil com a eina bàsica 

de coneixement dels riscos, de prevenció i de planificació dels mateixos, així com de 

coordinació entre tots els cossos operatius quan l’emergència s’ha produït. 

 

Segurament aquí no trobarem desacords. Però bé cal tenir clar que aquest epígraf és un dels 

més importants i al mateix temps un dels que necessitaran més concrecions per passar de les 

declaracions de bones intencions als fets. Què es pot fer en concret? Com es pot organitzar? 

Quins mecanismes s’han de posar en funcionament? Quins diners que van a parar a altres llocs 

aniran a parar aquí? Ens juguem molt a dir que millorarà l’orientació social de la política 

municipal si no concretem què serem capaços de fer. 
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ECONOMIA DEL BÉ COMÚ 

PROPOSTA DE REDACCIÓ CONJUNTA:   

La gestió econòmica no pot ser presentada com un pur exercici mecànic de suma i resta, sinó 

com una decisió compromesa i pública sobre on se suma i on es resta. L’Ajuntament disposa 

de recursos per fer moltes coses, fins i tot en aquests moments de dificultats econòmiques. El 

que resulta imprescindible és establir quines són les inversions i les despeses prioritàries en 

cada moment i en cada context social, laboral o econòmic. 

L'Ajuntament ha de vetllar en tot moment perquè l'economia pública sigui una eina al servei 

de la societat i del bé comú. El rigor, la justícia i l’equitat han de presidir la gestió dels diners i 

els equipaments públics, en contra de l’ús dels recursos públics al servei dels interessos dels 

governs municipals i dels lobbies que els donen suport. 

Cal incrementar la despesa social per lluitar contra l'escletxa social que colpeja els sectors més 

desprotegits, retallant en altres absurds dispendis provinents d'una cultura política erràtica.  

Cal vetllar per l’equitat, tot afavorint la igualtat d’oportunitats, cosa que principalment vol dir 

garantir a tothom l’accés a una educació de qualitat, incloses les activitats educatives no 

escolars com ara l’art i l’esport; i amb unes inversions públiques més intenses als barris més 

necessitats i no al contrari.  

Garantirem diversos usos públics i socials dels edificis de titularitat municipal o que comptin 

amb inversió municipal. Entre aquests espais destaquen els centres educatius, que poden tenir 

un ús fora de l’horari escolar. 

Cal acabar amb les xarxes de favoritismes, clientelismes i tractes desigualitaris. 

La política fiscal i impositiva tindrà en compte la renda i el patrimoni dels contribuents. Els 

impostos que depenen de la Paeria tindran caràcter progressiu, és a dir, el percentatge 

aplicat en les taxes no serà uniforme, sinó variable en funció del nivell econòmic de les 

persones. 

Fins que no s’aconsegueixi la modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, explorar 

les fórmules alternatives (subvencions) per ampliar el caràcter progressiu de l’IBI en funció de 

la renda del contribuent. 

La gestió de l’aigua, el sòl, el transport públic i l’enllumenat públic ha de ser pública. 

És necessari exigir un nou règim de finançament de les corporacions locals amb una 

participació suficient en la gestió dels pressupostos del conjunt de les administracions 

públiques.  

És urgent un control de la despesa. Cal reduir els nivells d’endeutament, que hipotequen 

futures inversions. Estem pagant 8000 euros diaris (tres milions l'any) en interessos que 

impedeixen altres inversions. S'evitaran despeses supèrflues derivades de la mala gestió, de la 

manca de previsió i de la construcció d'infraestructures innecessàries. 
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S’estalviarà en el consum incrementant l’eficiència energètica dels edificis municipals i de les 

instal·lacions i els equipaments públics. 

En 4 anys, cal aconseguir que tota l'electricitat que consumeixen les instal·lacions municipals 

sigui d'origen renovable (EERR): un percentatge ha de venir de  l'auto producció a la ciutat i un 

altre percentatge en compra d'energia verda certificada. En 4 anys cal aconseguir que la ciutat 

en conjunt compleixi els compromisos de la UE: 20% de reducció del consum energètic; 20 % 

de producció amb RES. 

Es vetllarà per l'eficiència dels serveis públics. Les empreses que, des de la gestió municipal, 

siguin contractades, hauran de respondran a plecs de condicions exigents en els quals 

s'incorporaran criteris ètics. En qualsevol cas es revisarà el grau de compliment dels plecs de 

condicions per part de les empreses que en l'actualitat realitzen aquestes tasques. 

L'Ajuntament és un agent econòmic per si mateix i ha de ser, sobretot, un agent dinamitzador 

i col·laborador amb els agents econòmics de la ciutat, tot estimulant i facilitant l'empenta de 

la iniciativa privada en la creació de llocs de treball. És necessari generar polítiques de suport 

real i efectiu al comerç i als sectors productius de la ciutat, especialment al sector 

agroalimentari. 

L’Ajuntament promourà el cooperativisme, tant pel que fa a l’àmbit professional, de consum o 

d’habitatge. 

Resulta imprescindible reduir, clarificar i accelerar els tràmits administratius. 

Cal accelerar el pagament de proveïdors, la majoria petit empresaris que pateixen per fer 

front a les seues despeses per causa dels deutes que hi té contrets la Paeria. 

En l'ús dels seus propis recursos, la Paeria adoptarà criteris ètics i de bé comú, tant a l'hora 

de determinar les empreses i entitats amb què treballarà (banca, energia, proveïdors...) com 

en el suport específic que rebin empreses i entitats concretes. La sostenibilitat, el respecte a 

les persones, la cura del medi ambient, l'esperit del cooperativisme... no poden ser simples 

ornaments publicitaris sinó línies d'actuació afavorides des dels poders públics. 

Es facilitarà que la ciutadania analitzi el deute de l'Ajuntament i, fins i tot, que reclami 

judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per equips de govern anteriors que 

consideri il·legítima, és a dir, el deute contret sense cap benefici per a la ciutat.  

Per a això, es permetrà que associacions com l'Auditoria Ciutadana del Deute puguin accedir 

a tota la informació necessària. 

Si una auditoria ciutadana detectés indicis d'irregularitats, l'ajuntament els assistirà en la 

mesura del necessari perquè es puguin redactar informes amb validesa jurídica. En el cas 

de ser necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els 

informes jurídics sobre aquestes irregularitats. 

Aquests informes no deuen ser només una denúncia pública, són la base per poder 

demandar la rescissió de contractes fraudulents o abusius que estiguin sagnant les arques 

i sol·licitar sancions i indemnitzacions a aquells que haguessin obrat indegudament. 

El deute considerat il·legítim podrà ser declarat no assumible, i se n’hauran d’exigir 

responsabilitats a aquells que el van contreure. 
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Epígraf llar i important. No hi ha col·lisions directes entre propostes, però bé caldria clarificar 

més el tema del deute il·legítim i el seu impagament. Estem d’acord en el concepte? Estem 

d’acord en els mecanismes i criteris per establir-lo? 
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MODEL DE CIUTAT 

PROPOSTA DE REDACCIÓ CONJUNTA:   

Lleida ha de ser una ciutat de benestar, agradable i còmoda per viure-hi, modelada al servei 

de les persones, energèticament sostenible, atractiva per visitar, integrada amb l’horta i 

impulsora de la dinamització del territori. 

L’urbanisme ha d’estar al servei de les persones i no de les constructores. Cal recuperar els 

espais i els béns públics, cal que el verd substitueixi el ciment. Cal fomentar l'espai públic com 

a lloc de gaudi, trobada i cultura. 

Volem una Lleida sostenible. Per això hem d’impulsar mesures d’eficiència energètica que 

potenciïn l’autoabastiment energètic, cal ser curosos amb l’espai i els recursos naturals del 

municipi,  cal minimitzar la necessitat de l’auto i promocionar de veritat l'ús de la bicicleta i 

d’un transport públic de qualitat i eficient.  

Cal eradicar la pobresa energètica a la ciutat de Lleida. No pot haver cap llar a Lleida que no 

pugui cobrir les despeses energètiques per a aconseguir un confort a casa. 

Augmentarem l'autonomia energètica de la ciutat de Lleida, de totes les infraestructures 

municipals i dels ciutadans i ciutadanes de Lleida.  

En 4 anys, cal aconseguir que tota l'electricitat que consumeixen les instal·lacions municipals 

sigui d'origen renovable (EERR): un percentatge ha de venir de  l'auto producció a la ciutat i un 

altre percentatge en compra d'energia verda certificada. En 4 anys cal aconseguir que la ciutat 

en conjunt compleixi els compromisos de la UE: 20% de reducció del consum energètic; 20 % 

de producció amb RES. 

Promourem activament l'autoconsum individual i col•lectiu mitjançant EERR. 

Promourem la generació de llocs d'ocupació relacionats amb les EERR i l'autoconsum 

energètic.  

Avaluarem la creació de taxes municipals que cobrin a les distribuïdores elèctriques o de gas, 

la utilització de qualsevol infraestructura municipal o local o els drets de pas de qualsevol 

instal·lació de subministrament elèctric o de gas a la ciutat.  

Promourem activament la rehabilitació energètica dels edificis i habitatges de la ciutat. 

Cal dissenyar des de la participació polítiques actives de consum responsable adreçades cap al 

desenvolupament sostenible i la solidaritat. 

La gestió de l’aigua, el sòl, el transport públic i l’enllumenat públic ha de ser pública. 

Una Lleida integrada en el seu entorn. Es potenciarà la integració de la ciutat i l'horta, enteses 

com una totalitat. S'obriran canals de contacte i enriquiment mutu. Es donarà suport al sector 

agroalimentari ecològic i de qualitat i es fomentarà el consum de productes de proximitat. La 
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ciutat i el seu entorn han d’esdevenir paradigma de les ciutats en xarxa que Catalunya 

necessita.  

Una ciutat per viure-hi i per conèixer. L’atractiu de la ciutat, per als de dins i per als de fora, 

necessita d’un model cultural sòlid. La nostra capacitat d'atracció depèn en bona part de la 

solidesa de les nostres accions culturals i de la capacitat que tinguem de posar en valor el 

nostre patrimoni. És prioritari actuar urbanísticament sobre el casc antic. Una ciutat sense 

centre històric és una ciutat sense cor i la seva recuperació ara ja és una urgència inajornable. 

La laïcitat és la garantia d’un poder públic al servei de tota la ciutadania  i d’un ordenament  

jurídic  que  garanteixi  els  drets  fonamentals  i  comuns  per  a  tota  la població. Això no va 

en detriment, sinó al contrari, del respecte i la protecció de les diferents opcions filosòfiques o 

de creença, i de la protecció dels espais públics com a lloc de convivència per a tothom, sense 

exclusivitats ni privilegis. 

Cal posar en valor els trets que ens defineixen i ens identifiquen com a ciutat: la gastronomia, 

la gent, els costums, els mercats, la vida quotidiana, l’esport, la llengua i la parla, els productes 

de la terra... La marca “Lleida” no pot ésser una simple acumulació de propostes sense eixos 

que les vertebrin. 
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CULTURA I ESPORT 

PROPOSTA DE REDACCIÓ CONJUNTA:   

La cultura és un dret, i sempre ha de ser considerada com una inversió, no com una despesa. 

La cultura ens permet impulsar, garantir i generar condicions de transformació social, de 

generació d’un imaginari compartit, de centralitat en la política social d’inclusió, de generació 

de riquesa, de llibertat individual i col•lectiva, de generació d’una ciutadania activa, lliure i 

crítica, de crear el discurs entre el nosaltres i el jo. Dir ara que les qüestions artístiques, 

creatives i culturals són qüestions secundàries davant de determinades urgències socials i 

econòmiques significa donar a aquestes urgències una solució unilateral que compromet la 

política i la cultura de forma determinant per al futur. 

Més enllà dels valors reconeguts a la cultura, com la professionalització i la consolidació de les 

arts i la seva aportació al desenvolupament econòmic i l'ocupació, ens cal ara sobretot incidir 

en la funció de la millora de la qualitat de vida de les persones, en els beneficis generats al 

conjunt de la ciutadania i, sobretot, la contribució al desenvolupament de societats inclusives i 

sostenibles. 

Una autèntica democràcia cultural ens ha de permetre garantir i desvetllar les potencialitats 

de la ciutadania implicant-la en el desenvolupament cultural; una cultura comunitària que ens 

ha de situar la cultura en el vell mig de l’acció social inclusiva i, alhora, garantir l'ampliació de 

públics, nous públics i nous agents actius. 

Com a manera pròpia de viure, la cultura pròpia de la ciutat la fan els seus ciutadans. Ells són 

els generadors de cultura i els seus protagonistes, actuant a títol personal, des del sector 

associatiu sense afany de lucre o des d’estructures professionals. Cal oferir noves línies de 

finançament a aquells projectes promoguts pels agents culturals mitjançant procediments 

oberts a tots, basats en la valoració del les virtuts dels diferents projectes i sent tots aquests 

subjectes de mecanismes d’avaluació justos i estrictes. Cal arribar si més no al 20% del 

recursos de Cultura gestionats pels agents culturals de la ciutat, contra l’actual 5%. 

És imprescindible establir un model cultural propi, clar, coherent i definit que situïn Lleida en 

un espai singular fàcil de reconèixer arreu.  

És responsabilitat de l’administració preservar el patrimoni material i immaterial de la ciutat 

que la pràctica cultural ha generat i generi en el futur.  Cal entendre el patrimoni com una eina 

per entendre qui som i com una oportunitat per a projectar-se . Cal trobar el mode de posar en 

valor aquest patrimoni en clau cultural.  

Cal afavorir la presència de la cultura en la proximitat dels diferents barris de la ciutat. Cal 

donar vida a nous espais per la cultura i fomentar la pràctica de la cultura com a realitat 

quotidiana i regular. Cal prioritzar una oferta cultural distribuïda per la ciutat, regular i 

generada per agents locals sobre una oferta elitista que, tanmateix, també necessita el seu 

espai. En allò que depengui de l’Ajuntament, la programació cultural de la ciutat ha de 



13 

 

contenir productes adreçats a totes les sensibilitats i butxaques de la ciutat, vetllant alhora per 

un equilibri sempre de qualitat entre les produccions més populars i les produccions més 

selectes, entre els elements més tradicionals i els més avantguardistes. Entre els criteris 

d’avaluació dels projectes que optin a les noves línies de finançament es valorarà que l’oferta 

d’activitats s’esdevingui arreu de la ciutat, equilibrant aquelles zones que gaudeixen de menys 

equipaments i activitats. 

Els artistes locals han de tenir una presència prioritària en els projectes d’obra pública, així 

com en la decoració dels espais de l’Administració municipal. En aquesta direcció, proposarem  

a la Generalitat de Catalunya la desgravació en la compra d’obra d’art d’artistes vius (la qual 

cosa funciona fa molt de temps a Europa en tots els països que formen part de la UNESCO). 

Els recursos per a producció cultural els ha de gestionar el mateix sector.  

Les infraestructures culturals han d’estar al servei dels ciutadans i de les empreses i entitats 

del sector.  Un equipament buit i infrautilitzat implica una mala gestió i una pèrdua econòmica 

i d’oportunitats. Més val cedir un equipament que tenir-lo buit. 

Cal optimitzar l’organització de la regidoria per eliminar duplicitats,  aprofitar els recursos 

disponibles i reduir despeses supèrflues.  Crear àrees de gestió sectorials que coordinin 

formació, patrimoni, programació, promoció econòmica en els diferents àmbits (Arts Visuals, 

Arts escèniques, Audiovisual/Digital,  Literatura, Cultura Popular). No és necessari, per 

exemple, contractar una empresa per gestionar la Llotja quan la regidoria ja disposa de 

professionals de les arts escèniques i la música amb capacitat per gestionar-la. No té sentit 

tampoc en la minsa estructura de museus no compartir part de l’estructura de gestió, serveis 

tècnics, pedagògics... 

Es renunciarà als patrocinis privats per aquelles activitats directament promogudes per 

l’ajuntament i és crearan mecanismes per facilitar que aquest recursos privats arribin als 

agents generadors de cultura. En aquesta direcció afavorirem l’esponsorització creant un 

centre de mecenatge. L’ajuntament ha de facilitar el diàleg entre els agents culturals i el sector 

privat. En el marc d’aquesta acció se suprimirà la Fundació la Llotja. 

Es crearà un Observatori Virtual a Internet del món cultural de Lleida.  

Cal impulsar, d’una vegada per totes, la creació d’un veritable Museu d’art contemporani.  

Amb aquest objectiu, cal recuperar el projecte original de construir el Museu Morera al costat 

del Centre d’Art la Panera.  Aquest fet ha de comportar la creació d’un centre únic per a les 

Arts Visuals que , malgrat mantenir objectius i direccions complementaries, pugui compartir 

estructura i despeses.  

És també responsabilitat de l’administració oferir oportunitats de formació complementaries 

a l’oferta oficial com a eina, també, de generació de públics. Conservatori, Aula de Teatre, 

Escola de Belles arts no depenen de Cultura però cal trobar les vies perquè es coordinin amb 

l’activitat cultural, amb les eines i espais de difusió i producció dels que compta la ciutat. En 

aquest mapa d’equipaments de formació caldria avaluar la viabilitat d’un nou centre de 

formació en creació audiovisual, vinculant-lo al Màgical, la Mostra de Cinema Llatinoamericà i 

l’Animac. 
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Els arxius, fons audiovisual, col•leccions d’art i altres bens patrimonials comuns han de ser 

accessibles a la ciutadania per a que puguin estudiar-se i integrar-se en la construcció del 

nostre propi relat, en comptes de mantenir-los ocults o pràcticament inaccessibles és un 

segrest injustificable. 

Proposem la implantació de Graus a l’Escola de Belles Arts en col•laboració amb la Generalitat, 

així com la creació d’estudis reglats professionals inicials de teatre. (Escola de Teatre de 

Lleida), i la potenciació del Conservatori i Escola municipal de música. 

L’esport ha esdevingut una manifestació cultural i alhora una peça important de l’Estat de 

Benestar. Els recursos públics destinats a l’esport s’han d’esmerçar, prioritàriament, en l’àmbit 

educatiu. 

Proposem que les subvencions a les entitats esportives recuperin la seva raó essencial d’eina 

de foment de l’activitat del món de l’esport, per fer realitat els principis de llibertat i equitat i, 

per tant, han de ser atorgades amb procediments de lliure concurrència, transparència, 

objectivitat i publicitat, amb bases reguladores concretes i estables per a tota la legislatura, 

que garanteixin un real accés de les entitats a línies de subvencions autènticament 

identificades amb les seves necessitats per portar a terme programes amb un interès social 

mesurable. 

L’esport és un instrument excel·lent d’integració social per a les persones amb algun tipus de 

dèficit funcional, per a les persones migrades o per a d’altres col·lectius en situació de 

marginació. Per aquesta raó cal continuar treballant per generar les condicions i facilitar la 

pràctica esportiva a aquests grups socials. 

Atendrem l’esport professional donant-li el caràcter plenament mercantil i, per tant, autònom 

i no preferent en les subvencions a les societats que regeixen els equips que participen en 

competicions professionals, sigui quina sigui la modalitat esportiva o la forma que adoptin 

aquestes societats. 

 

En aquest àmbit de Cultura hi havia tant elements programàtics generals com propostes força 

concretes. Com el document sortia molt llarg i podia haver desacords en algunes concrecions, 

o més aviat en la capacitat per dur-les totes a terme, hem optat per incloure més les línies de 

treball que les actuacions, per més que també n’hem incorporat algunes. Llistem les que hem 

posposat perquè no caiguin en l’oblit: 

║ Es proposa la creació d’un Nou Observatori de la Cultura, amb presència de tots els actors culturals de la ciutat que tindrà com a 

primeres tasques la de definir el model cultural que volem i la de vetllar pel compliment i l'ideari d'aquest programa.  ║ Els espais 

al carrer fets amb diners públics haurien de comptar prioritàriament amb obra d’artistes locals. També haurien de ser 

prioritàriament obra seva els dibuixos i pintures que es puguin col·locar a les parets interiors dels edificis i despatxos de  

l’administració pública. Tindrem en compte que artistes de Lleida puguin il•lustrar portades de llibres que estiguin subvencionats 

per l'administració. ║ Els artistes han de participar, amb les seves produccions o amb les seves orientacions teòriques, en els 

projectes d’obra pública en què intervinguin pautes estètiques. ║Potenciació i suport a les activitats de corals, grups de música 

etc. de la ciutat. ║Hotel d’Entitats Culturals, un viver d’empreses de la industria cultural. ║Museu Etnològic de Lleida. ║Creació 

d’un centre de Gravat que pugui abastir totes les Arts del Llibre. ║Cal difondre la tasca de les entitats i associacions de la ciutat 

mitjançant la programació d’una roda d’activitats per tots els barris de la ciutat. ║Promoció d’exposicions itinerants i trobades 

d’intercanvi d’artistes de Lleida amb d’altres grups del nostre territori. Facilitarem i impulsarem la inclusió d’artistes de  Lleida a 

fires d’art, si més no nacionals en un principi. ║Promoció al carrer, en espais molt determinats, dels artistes de graffitis i 

dignificarem aquesta tasca creativa. ║Fira de les manifestacions de les arts de Lleida i territori (per potenciar tot el que es treballa 

a Lleida i ser aparador nacional).  
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IDENTITAT, SOBIRANIA, MEMÒRIA  

PROPOSTA DE REDACCIÓ CONJUNTA: 

La creixent diversitat que composa la nostra societat reclama, al mateix temps que el més 

curós respecte per aquesta diversitat, uns elements comuns que permetin l’articulació i la 

vivència de formar part d’un projecte comú i compartit. 

La llengua catalana representa un nexe de cohesió territorial i social de la més gran 

importància, alhora que el vehicle primer d’integració individual.  El coneixement del català és 

un dret, i alhora un deure, dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

Per aquest motiu des de l’Ajuntament vetllarem per l’ús i la promoció de la llengua catalana, 

tant des del vessant dels usos de la pròpia administració com des del vessant de la facilitat 

d’accés al seu coneixement i ús efectiu per part de la ciutadania.  

De la mateixa manera que ens comprometem amb la participació activa i les consultes a la 

ciutadania pel que fa als afers municipals, manifestem el nostre compromís amb el dret a 

decidir el seu futur col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

La construcció del futur exigeix honestedat i justícia amb el passat. Treballarem per una 

autèntica recuperació de la memòria històrica que ens permeti conèixer, incorporar i fer 

justícia amb la nostra pròpia història. 
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DE L’ADMINISTRACIÓ I ELS CÀRRECS POLÍTICS 

PROPOSTA DE REDACCIÓ CONJUNTA:   

Cal transformar la relació dels ciutadans amb l'administració en general del recel a la 

col·laboració. Cal fomentar la confiança en l'administrat més que tractar-lo sistemàticament 

com un presumpte infractor dels reglaments o les ordenances. Els treballadors de 

l’Ajuntament, des de l’oficina d’informació fins a l’oficina de tributs o la guàrdia urbana, són 

servidors del ciutadà i així han de ser percebuts. 

S’optimitzarà el funcionament de l'Administració municipal. S'aprofitaran els mecanismes ja 

existents i se'n crearan aquells que siguin necessaris per ordenar, potenciar i fer més eficient la 

feina de tot el personal de l'Administració municipal.  S’elaborarà, en col·laboració amb tots els 

actors implicats, un Pla de Qualitat de l'Administració Municipal adreçat a millorar el 

funcionament general del conjunt dels serveis públics. 

Se simplificaran les tasques burocràtiques i s’establiran criteris unitaris de la gestió dels 

expedients. Es dotarà de forma prioritària als funcionaris dels obligatoris registres telemàtics. 

En paral·lel, racionalitzarem els procediments de cara a eliminar tràmits i documents 

innecessaris per continuar la gestió tant electrònica com en paper.  

Cal també realitzar un inventari catàleg de tot el que l’administració ofereix als ciutadans, tot 

ordenant-lo de manera clara i simple a les oficines virtuals i administracions. 

Es potenciaran les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la seva funció d’agilitzar 

tràmits i no de complicar-los. Caldrà dotar de contingut a les actuals oficines virtuals i 

fomentar i facilitar la cultura del nou mitjà que suposa internet.  

Es creuaran d’una manera total i absoluta les dades de l’administració, per evitar tràmits tant 

per als ciutadans com per als funcionaris.  

L'Ajuntament ha de fomentar l'ús de programari lliure dins dels seus sistemes. Els 

avantatges i beneficis són molts, entre els quals l’eficiència, la independència de proveïdors, 

la flexibilitat i adaptació a les necessitats específiques, la disponibilitat, la seguretat, la 

possibilitat de la participació ciutadana, l’adopció d’estàndards oberts. 

S'habilitarà un codi ètic dels treballadors de l’administració de l’Ajuntament i dels càrrecs 

polítics, que estableixi entre altres coses una clara distinció entre els àmbits públics i privats, 

de manera que es regularan al detall qüestions com l'obtenció d'obsequis, els desplaçaments, 

les dietes o la disposició de vehicles oficials. Es tendirà a suprimir les dietes i altres retribucions 

extraordinàries sempre i quan no estiguin clarament justificades. 

El codi ètic incorporarà també la revocabilitat i la limitació de mandats. 

S’eliminaran els amiguismes, quan no nepotismes. 

La remuneració dels càrrecs públics ha de ser l'adequada per a una funció de 

responsabilitat, però cal establir amb claredat uns límits raonables.  
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Dedicació exclusiva. La tasca al capdavant dels afers públics de la ciutat requereix tota la 

dedicació i no és compatible amb les duplicitats de càrrecs que actualment estan 

generalitzades, tot generant d'una banda una dedicació insuficient i de l'altra una 

acumulació de sous que considerem indefensable. 

Per exercir la seva funció, un càrrec electe necessita sovint, a més del personal propi de 

l'Administració, de persones de confiança qualificades i amb les quals comparteix el seu 

projecte polític. L'abús que se n'ha fet exigeix, tanmateix, una clara racionalització i 

reducció dràstica d'aquests càrrecs de confiança. 

 

 

 


