
RESUM	  DEL	  PLA	  DE	  XOC	  	  DEL	  COMÚ	  DE	  LLEIDA	  

Instruccions	  del	  debat	  a	  l’assemblea	  del	  4	  de	  Juliol:	  

1. Explicació	  general	  dels	  temes	  
2. Separació	  en	  grups:	  

a. Tots	  parlem	  de	  tots	  els	  temes	  i	  prioritzem	  (1	  tema	  per	  cada	  bloc	  i	  
prioritzar	  els	  blocs	  o	  buscar	  les	  connexions	  

b. Com	  es	  faria	  i	  com	  ens	  organitzem	  (Esquema	  d’organització)	  
3. Plenari	  de	  priorització	  

EIXOS	  TEMÀTICS	  DEL	  PLA	  DE	  XOC	  

Els	  eixos	  fonamentals	  són:	  

a) Necesitats	  de	  les	  persones	  
b) Transparencia	  	  
c) Participació	  
d) Gestión	  econòmica.	  
e) Administració	  municipal	  y	  cargos	  políticos.	  
f) Modelo	  de	  ciudad.	  

NECESIDADES	  DE	  LAS	  PERSONAS	  

Prioridad	  absoluta	  a	  las	  emergencias	  sociales:	  

4. Protecció	  a	  la	  infància:	  
a. Tancament	  de	  menjadors	  escolars	  i	  desnutrició	  	  
b. Llar	  d'infants	  auto-‐organitzades	  	  

5. Pobresa	  energètica:	  Oficina	  de	  pobresa	  energètica,	  grup	  de	  negociació	  amb	  
companyies,	  ajudes	  talls	  de	  llum...	  

6. Habitatge	  i	  pisos	  buits:	  	  
a. Aplicar	  la	  llei	  catala	  començant	  per	  identificar	  pisos	  buits.	  
b. Empadronament	  d’okupes	  	  

7. Inmigració	  i	  multi	  cultural:	  	  
a. Situació	  dels	  temporers	  dormint	  al	  carrer	  a	  la	  zona	  dels	  seminaris	  
b. Proposar	  un	  centre	  de	  cultures	  al	  barri	  

8. Discapacitats	  
9. Gènere	  i	  LGB	  
10. Joventut	  i	  gent	  gran:	  	  

a. Falta	  d'activitats	  extraescolars	  i	  activitats	  des	  de	  les	  associacions	  i	  
centres	  cívics	  

b. Falta	  de	  locals	  per	  a	  associacions	  
c. Espais	  per	  a	  gent	  gran	  



11. Generació	  d'ocupació	  a	  través	  del	  tercer	  sector	  i	  de	  les	  obres	  que	  les	  realitzin	  
autònoms	  i	  cooperatives	  	  

 
TRANSPARENCIA	  	  

• Fiscalització	  de	  tots	  els	  contractes	  
• Obligar	  a	  l’Ajuntament	  a	  publicar	  a	  	  seva	  Web	  totes	  les	  	  renovacions	  de	  

contractacions	  i	  licitacions.	  
• Començar	  la	  dinamització	  i	  difussió	  de	  l’OCM	  de	  la	  web	  AltraLleida	  
• Revisió	  de	  totes	  les	  contractacions	  públiques	  	  

Tasques	  que	  hem	  d’assumir	  com	  a	  grup	  a	  l’Ajuntament:	  

1. Presidència	  de	  comissió	  de	  transparència	  (15	  de	  Juliol-‐	  6	  mesos	  de	  duració)	  
a. Fiscalització	  diària	  
b. Investigació	  sobre	  el	  deute	  municipal	  i	  procés	  històric	  

PARTICIPACIÓ	  

Basada	  en	  tres	  aspectos	  muy	  concretos:	  

• Impulsar	  la	  creación	  de	  un	  Reglament	  de	  participación	  ciudadana.	  
Consultas	  vinculantes,	  en	  todas	  las	  cuestiones	  importantes	  que	  contemple	  el	  
Reglamento.	  

• Impulsar	  y	  crear	  estructuras	  y	  asambleas	  en	  los	  barrios,	  que	  amplíen	  la	  
participación	  ciudadana.	  

Tasques	  que	  hem	  d’assumir	  com	  a	  grup	  a	  l’Ajuntament:	  

1. Elaboració	  del	  reglament	  de	  participació	  (Setembre)	  
2. Posada	  en	  marxa	  consells	  territorials	  (Octubre)	  	  

	  

ADMINISTRACIÓN	  MUNICIPAL	  Y	  CARGOS	  POLÍTICOS.-‐	  

Las	  medidas	  que	  el	  Comú	  impulsará,	  son	  las	  siguientes:	  

• Optimizar	  el	  funcionamiento	  de	  la	  administración	  municipal.	  
• Desarrollar	  y	  habilitar	  un	  código	  ético	  para	  todos	  los	  trabajadores	  y	  los	  cargos	  

políticos.	  
• Velar	  por	  la	  máxima	  transparencia	  en	  los	  mecanismos	  de	  acceso	  al	  trabajo,	  en	  

la	  administración	  pública.	  

Tasques	  que	  hem	  d’assumir	  com	  a	  grup	  a	  l’Ajuntament:	  



1. Relació	  de	  Llocs	  de	  Treball	  (Re-‐col·∙locació	  dels	  llocs	  fets	  a	  dit)	  i	  promoció	  
interna	  

2. Reglament	  orgànic	  municipal	  

GESTIÓ	  ECONÒMICA	  

• Pressuposts	  participatius	  
• Retallar	  despeses	  superflues	  i	  prioritzar	  partides	  socials	  (1.5	  milions	  Euros)	  

Tasques	  que	  hem	  d’assumir	  com	  a	  grup	  a	  l’Ajuntament:	  

1. Compte	  general	  de	  l’ajuntament	  (juliol)	  
2. Ordenances	  fiscals	  (Finals	  de	  setembre	  projecte	  d’ordenances	  fiscals):	  

Pressupost	  ingressos	  
3. Pressuposts	  (Setembre	  inici.	  Novembre	  discussió.	  Aprobació	  desembre)	  

MODEL	  DE	  CIUTAT	  

• POUM	  ¿?	  
• Horta	  com	  a	  rebost	  de	  Lleida	  i	  viver	  d’ocupació	  
• Mobilitat	  i	  sostenibilitat:	  Carrils	  bicis,	  AUTOBUSOS...	  
• Energia:	  Compliment	  objectius	  reducció	  CO2,	  eficiència	  equipaments	  públics,	  

empresa	  distribuidora	  municipal....	  
• Residus	  
• Contractes	  d’aigua	  

Tasques	  que	  hem	  d’assumir	  com	  a	  grup	  a	  l’Ajuntament:	  

1. POUM	  (Carme	  Bellet	  ¿??)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

METODOLOGIA	  DELS	  DEBATS	  EN	  CADA	  GRUP	  	  

Prioritzar	  1-‐2	  dos	  accions	  a	  realitzar	  en	  els	  propers	  6	  mesos.	  Tenint	  en	  compte:	  

-‐ Lo	  inmediat	  
-‐ El	  mig	  plaç	  

Pensar	  en	  la	  transversabilitat	  i	  la	  base	  per	  a	  properes	  campanyes	  a	  mig	  plaç	  

Intentar	  captar	  les	  necessitats	  dels	  barris	  cada	  cop	  que	  moguem	  una	  campanya	  


