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1. LLEIDA PROPERA

#cultura #llengua #educació #turisme #comerç #treball #industria #economia

1.1 Cultura 

L’educació i la cultura de ciutadans i ciutadanes lliures 
i responsables

Un projecte de ciutat obert a tothom i del qual totes les persones formin part. La Lleida
republicana ha de ser una ciutat educadora en els valors cívics i la cultura és entesa
com una eina de transformació social a l’abast de tothom. 

Els drets culturals, expressats a la Declaració de Friburg de 2007, han de ser l’eix
vertebrador  de  tota  política  cultural.  Aquests  drets  són  part  integrant  dels  Drets
Humans i són, per tant, universals, indivisibles i interdependents. És per això que s’ha
de garantir sense cap tipus de discriminació.

Una ciutat culta, crítica i creativa

En els  municipis  republicans,  la  lliure  pràctica  cultural  ha  d’esdevenir  la  columna
vertebral  dels  valors  cívics,  ha  de  quedar  establerta  com  un  dret  bàsic  i  ser
considerada un pilar de l’estat del benestar. Una ciutat que garanteixi l’accés lliure i
universal a la cultura com un dret fonamental inalienable, que fomenti el pensament
crític i impulsi la creativitat en totes les seves formes d’expressió. 

Fer de la cultura el quart pilar de l’estat del benestar 

Un país que es vol veure a si mateix innovador, modern i creatiu ha de generalitzar la
pràctica  i  gaudi  de la  cultura  en totes  les  seves formes,  fomentar  la  conservació,
difusió i accés al seu patrimoni cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció
cultural.  Les polítiques públiques tenen com a objectiu  principal  el  benestar de les
persones. Així doncs, el desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés
en condicions d’igualtat a la producció cultural són un element indispensable d’aquest
benestar.

Un país creatiu que no té por del talent 

El sistema cultural català ha de ser prou fort com per poder captar, mantenir i donar
sortida al talent existent a Catalunya. Cal aconseguir, doncs, que la societat percebi i
gaudeixi amb orgull les obres dels seus creadors i creadores actuals i el pòsit que han
anat deixant els seus antecessors i que actualment podem contemplar mitjançant la
riquesa del nostre patrimoni material i immaterial.  Les polítiques d’avaluació pública
s’han  embolcallat  excessivament  en  indicadors  quantitatius  més  adients  per  a  les
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indústries  manufactureres que no pas per  a l’assoliment  d’un teixit  cultural,  també
d’alta qualitat. La creació cultural actual i el patrimoni han de ser coneguts i reconeguts
pel conjunt de la societat catalana i valorats com un actiu indispensable.

Mesures generals:

● Assegurarem la possibilitat de la pràctica cultural al conjunt de la ciutadania.

● Vetllarem  per  a  la  preservació  i  difusió  del  patrimoni  material  i  immaterial
existent en les seves diverses i diferents formes.

● Garantirem la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les
polítiques del  municipi  (sanitat,  educació,  benestar  social,  economia,  recerca i
desenvolupament, etc.).

● Afavorirem la creació i  la innovació de qualitat  per tal de superar el discurs
neoliberal del mer entreteniment i la banalització de la cultura.

● Promourem la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i
cultural pública.

● Procurarem per l’ensenyament,  difusió i  potenciació de la  creació cultural  a
l’escola, així com la difusió de les diferents formes de cultura popular i tradicional
existents al nostre territori.

● Reforçarem el teixit associatiu en els diferents sectors de la cultura de manera
que es garanteixi la seva activitat.

● Promourem l’expressió de les diferents cultures existents a la ciutat i la seva
interrelació de manera que en sorgeixi un enriquiment mutu.

Equipaments culturals
 

● Apostarem per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals
i de la programació que se’n derivi. Si apostem pels equipaments i els projectes
de proximitat, cal una programació  que combini amb un alt grau de sintonia amb
el  territori  i  el  sector,  que siguin  complementàries i  reforcin les que genera el
mateix territori mitjançant  la seva xarxa associativa i a la vegada siguin motor
d’innovació  cultural  i  apertura  a  diferents  llenguatges  creatius.  Aquestes
necessitats  fan  pertinent  que  les  entitats  tinguin  un  paper  important  en  la
concreció del pla d’usos dels equipaments o serveis, com a coneixedores de la
realitat dels seus barris i les dinàmiques que hi actuen, incorporant l’equipament a
la dinàmica territorial  i  evitant  que esdevingui  un cos estrany.  La gestió cívica
aporta als projectes un valor afegit que difícilment poden aportar altres fórmules
d’externalització amb empreses privades. La gestió ciutadana, o cívica, és una
fórmula de gestió específica d’un equipament de titularitat municipal en el qual les
entitats  participen  en  un  consell  de  gestió  de  l’equipament  o  d’un  projecte
d’intervenció acordada o en algun servei concret. 

● Vetllarem per la correcta gestió dels equipaments i serveis, tant dels que
són propis com dels que depenen d’altres administracions, perquè s’ajustin a les
necessitats  de  la  població,  tenint  en  compte  les  especificitats  del  municipi  i
garantint també criteris de proximitat física i facilitat d’accés a l’ús.
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● Revisarem el mapa de biblioteques, a partir del desenvolupament del Pla de
Biblioteques  i  potenciarem  aquests  equipaments  com  a  centres  d’informació
ciutadana i com a eixos de trobada del barri.  Estudiarem la implementació del
programa Bibliolabs.

● Augmentarem l’horari  d’obertura de les biblioteques municipals  com a sales
d’estudi en els períodes d’exàmens. 

● Garantirem la renovació dels fons bibliogràfics de les biblioteques per adequar-
los als  indicadors  recomanats internacionalment,  garantint  així  la  quantitat  i  la
qualitat de la informació que es posa a disposició de la ciutadania.

La cultura com a eix de cohesió social i participació ciutadana

● Impulsarem la creació del consell municipal de cultura amb representació de
l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals locals. El consell ha d’abordar la
política cultural des d’una visió global i coordinar els treballs de les quatre àrees
principals d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i
comissió de festes i esdeveniments.

● Vetllarem per la  possibilitat  d’accés de tota la  ciutadania  als  ensenyaments
artístics aplicant el criteri de progressivitat en les taxes.

● Incidirem,  mitjançant  programes  específics,  en  el  caràcter  integrador  i
saludable de l’esport, la cultura i el lleure, enfront de la violència, l’incivisme i la
intolerància.

● Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals,
a  les  manifestacions  de  la  cultura  popular  i  tradicional,  donant  veu  a  les
manifestacions interculturals, així com també les de nova creació.

● Fomentarem la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de
caràcter social, cultural, esportiu i solidari. Afavorirem que la població nouvinguda
participi  activament  en  les  manifestacions  col·lectives  que  configuren  la
personalitat  del  municipi.  Organitzarem  un  acte  anual  d’acollida  a  les  noves
persones empadronades al municipi i d’un catàleg de serveis a la seva disposició.

● Gestionarem de manera integrada l’oferta cultural municipal,  de manera que
sigui possible oferir informació, descomptes, promocions o activitats gratuïtes a
les  persones  usuàries  potencials,  mitjançant  la  creació  de  carnets  culturals
municipals.

La cultura com a motor econòmic de la societat i el territori

● Impulsarem la gestió  i  la  mediació  cultural  com a garantia  de fer  arribar  la
cultura des de la creació a la ciutadania.

● Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir
canals  de  comercialització  dels  productes  de  la  terra  i  contribuir  així  a  la
creació d’una marca local de productes de qualitat amb denominació d’origen.

● Promocionarem  l’obra  d’artistes,  autores  i  autors  locals  mitjançant  el  web
municipal, facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb professionals
de la programació, artistes i persones autores de la resta del país.

● Establirem exempcions fiscals per als comerços i les indústries relacionades
amb l’activitat cultural.
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● Crearem mecanismes de suport a les activitats comercials o industrials  que
han esdevingut d’interès tradicional en espais urbans concrets.

● Protegirem  les  botigues  històriques  amb  programes  interdisciplinaris  que
prevegin  acords  a  tres  bandes  entre  persones  propietàries,  administració
municipal  i  gestors  i  gestores  de les  botigues  amb la  inclusió  de  plans  de
viabilitat per garantir-los el futur.

Foment de la creació cultural

● Fomentarem  i  donarem  suport  a  la  creació  artística  i  assegurarem  les
condicions necessàries perquè les persones que ho desitgin puguin desenvolupar
lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals.

● Dissenyarem  plans  de  foment  de  la  lectura  i  la  formació  continuada  en
col·laboració amb els consells escolars del municipi i els centres de normalització
lingüística.
● Fomentarem i impulsarem la creació artística local i promourem la presència de
jovent i de dones creadores del municipi en el seu territori.

Patrimoni cultural

● Elaborarem polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la
recuperació  de la  memòria  històrica  vinculada  al  municipi  i  la  potenciació  del
coneixement del seu patrimoni, material i immaterial. I això ho potenciarem en el
marc  de  propostes  transversals  capaces  d’acabar  confluint  en  mesures  que
impliquin  el  teixit  socioeconòmic  de la  població.  Les polítiques vinculades a la
identitat  s’han  de concretar  enfortint  el  paper  aglutinador  del  comerç  urbà de
proximitat,  les  propostes  turístiques  coherents,  ambicioses  i  amb  personalitat
pròpia, i les xarxes associatives locals.

● Impulsarem  la  digitalització  de  documents  d’interès  local  per  preservar  i
difondre la memòria del territori. 

● Promourem una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi i la
difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi. Entre altres mesures, caldrà
estimular la col·laboració amb els grups d’història local, la vinculació a espais de
memòria  –museus,  centres  d’interpretació,  rutes,  etc.–,  la  presentació
d’exposicions,  les  visites  ciutadanes  col·lectives  i  el  treball  compartit  dels
organismes responsables d’educació, turisme i patrimoni.

● Impulsarem la recerca sobre la història local de les dones que han format part
de la identitat i en facilitarem la difusió.

● Fomentarem  la  gestió  en  xarxa  del  equipaments  patrimonials  del  municipi,
integrant-los  en  el  sistema  regional  i  nacional  corresponent,  per  afavorir-ne
l’intercanvi, l’eficàcia i l’eficiència.

● Crearem un pla de manteniment i inversions de caràcter plurianual destinat al
Turó de la Seu Vella, Sant Llorenç i Sant Martí.

● Treballarem perquè la candidatura de la Seu Vella a la UNESCO esdevingui
una oportunitat  per  posar  en valor  i  conservar  el  conjunt  i  l’entorn  i  el  centre
històric.
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Mesures:

▪ L’accés a la cultura i la capacitat d’expressió de la diversitat cultural

són  drets  fonamentals.  Garantirem  els  drets  culturals  de  la

ciutadania,  parlem  de  democràcia  cultural com  element

cohesionador de la ciutat.

▪ Proposem la  reformulació del  Consell  de la Cultura de Lleida,

amb representació àmplia dels sectors creadors, industries culturals,

administració, veïns, tècnics i en particular del jovent i determinarem

l’abast del caràcter vinculant de les seves decisions. 

▪ El Consell de la Cultura serà l’òrgan consultor per excel·lència en

matèria  cultural  de  l’administració  local.  Garantirem un  model  de

participació oberta i transparent.

▪ Pactarem  compromisos  socials amb  les  entitats  que  reben

recursos municipals.

▪ El  Pla  Estratègic  de  Cultura  és  un  document  de  partida  que  cal

desenvolupar i dotar pressupostàriament..

▪ Proposem una gestió cívica dels equipaments culturals.

▪ Impulsarem  un  centre  de  creació  públic  i  una  residència  de

creadores i creadors.

▪ Impulsarem l’escola d’escriptura de Lleida, una iniciativa emergent a

la ciutat que ha de trobar un encaix des de la col·laboració pública i

totes les iniciatives privades.

▪ Facilitarem  que  els  esdeveniments  i  festivals  culturals  de  Lleida

sostinguin activitats durant tot l’any a la ciutat.

● Infraestructures  com  la  Llotja  necessiten  replantejar  la  seva

estratègia de gestió i el seu paper en l’estratègia cultural de la ciutat

i buscar sinèrgies amb d’altres administracions per convertir-se en

un equipament de país.

▪ Cal  desenvolupar  el  Pla  de  Biblioteques,  espais  que  s’han  de

convertir en nodes culturals de la ciutat,  imbricats als barris i  fent

efectius els drets culturals a Lleida.

▪ Garantirem  que  el  Centre  d’Art  La  Panera  disposi  d’un  espai

permanent  i  atractiu  per tal  que els  artistes del  territori  hi  puguin

exposar. Serà una secció habilitada, dissenyada i dinamitzada per

impulsar i animar la creativitat de la gent de les nostres comarques.
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▪ Connectarem les iniciatives culturals de la ciutat com un potencial

turístic, i dinamitzarem el patrimoni turístic i cultural de la ciutat com

són els museus i la Seu Vella de Lleida.

▪ Posarem  a  disposició  de  la  ciutadania  (especialment  joves

creadors), a través d’una App mòbil,  les hores disponibles de les

instal·lacions i equipaments culturals, per tal de que puguin reservar

hora per a fer diferents activitats culturals. 

▪ Impulsarem exposicions  de  joves  artistes  de  la  ciutat  amb cicles

itinerants arreu dels barris i exposicions fora de la ciutat. 

o Farem una base de dades dels artistes lleidatans per donar-

los a conèixer i facilitar-los la contractació.

▪ Crearem o concertarem  nous espais on els grups musicals i teatrals

de la ciutat puguin donar-se a conèixer. 

▪ Establirem un dia al mes gratuït per a totes les famílies als béns i

esdeveniments culturals.

▪ Crearem  la  xarxa  d’equipaments  culturals  de  ponent  amb  una

programació estable i conjunta per optimitzar recursos i espais. 

▪ Incrementarem  les  beques  a  la  gent  jove  per  fomentar  la

formació en cultura, música, arts plàstiques, etc. 

1.2. Educació

Pobles i ciutats educadores 

Els pobles i ciutats de la República han de bastir un projecte educatiu que garanteixi el

dret a l’educació per a tothom i que, prenent com a fonament la igualtat, l’equitat i la

justícia social,  ofereixi  una educació gratuïta i  de qualitat.  Un nou model educatiu i

d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat d’oportunitats i la inclusió

educativa,  prioritzi  la  millora  dels  resultats  educatius,  el  respecte  als  ritmes  de

desenvolupament individuals, i en el qual la Formació Professional sigui un element

cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu.

En  tant  que  creiem en  el  principi  que la  ciutat  ha d’esser  educadora,  haurem de

propiciar el compromís del màxim nombre de sectors de la ciutat i la participació  de

les persones que hi viuen.
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Un  servei  públic  educatiu  que  garanteixi  la  igualtat
d’oportunitats i la inclusió educativa 

Un sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d’aconseguir l’èxit educatiu de

tot l’alumnat sense cap mena de discriminació. 

El combat contra la segregació escolar ha de ser un objectiu de primer ordre en l’àmbit

municipal.  Els  consistoris,  malgrat  no  tenir  totes  les  competències  en  matèria

educativa,  poden  liderar  una  política  que  permeti  una  escolarització  equilibrada,

necessària per millorar l’equitat i la qualitat educativa del conjunt de la població. Una

política pública que ha de basar-se en el màxim consens i en la implementació de

mesures d’acord amb les necessitats de cada municipi.

Les  funcions  i  la  gestió  de  l’OME  (oficina  municipal  d’escolarització)  han  d’estar

clarament  definides,  en coherència  amb els  principis  que es proclamen en aquest

apartat.

Un servei públic que prioritzi la millora dels resultats educatius 
dels alumnes

L’assoliment de l’èxit  educatiu per a tothom, entenent  com a èxit  la suma de l’èxit

acadèmic,  l’èxit  personal,  l’èxit  social  i  l’èxit  professional,  al  mateix  temps,  cal  que

aquesta responsabilitat sigui plenament compartida per les famílies i per la societat.

Formació professional amb un efecte positiu en l’equitat i en la
competitivitat del sistema productiu

Cal visualitzar la formació professional com una integració de la formació inicial,  la

formació ocupacional i la formació contínua.

Mesures: 

● Elaboració  i  posada  en  marxa  del  Projecte  Educatiu  de  Ciutat,  amb  la

participació   dels  diferents  agents  i  institucions  de  l’educació  de  la  ciutat:

centres  educatius  públics  i  privats,  federacions  d’AMPA,  sindicats

d’ensenyament,  col·legis  professionals,  entitats  socials  de  suport  educatiu,

administració educativa, administració municipal i en general membres Consell

Escolar  Municipal  de Lleida,  que és  l’òrgan de participació  de la  comunitat

Educativa i que ha de consensuar i impulsar aquest projecte, sota la direcció i

el lideratge de la Paeria.
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● L’Oficina Municipal d’Escolarització és un òrgan que ha de tenir protagonisme

en l’elaboració i desplegament del projecte educatiu de ciutat.

● Actuarem per reduir la segregació per qualsevol raó en l’àmbit educatiu.

● Potenciar i integrar la FP en el desenvolupament de joves i més grans, com a

forma d’inserció laboral i/o formació a lo llarg de la vida. És convenient, per tal

de donar suport al Consell Territorial de la Formació professional, I articular a

nivell  local,  mitjançant  el  Consell  Municipal  de  la  FP,  les  mesures  en  el

municipi, com crear la figura d’un Orientador/Guia Municipal per la dinamització

de la FP.

● La Paeria ha de donar suport i impulsar la Formació Professional Dual. 

● Beques de transport i menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació infantil

(0-3 anys) i en els ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho

necessitin.

● Increment de places d’Escola Bressol Municipal en les zones de la ciutat en el

que hi ha una important demanda no atesa.

● Corresponsabilitat entre les diferents administracions per evitar la dispersió de

recursos en l’atenció  als  centres i  les famílies  amb el  desenvolupament  de

projectes comunitaris que afavoreixin el treball educatiu d’entorn.

● Línies  d’intervenció  per  a  la  millora  dels  nivells  educatius  i  formatius  de  la

ciutadania  al  llarg  de  la  vida,  amb una  atenció  especial  en  els  programes

d’orientació, acompanyament i formació de jovent de més de 18 anys sense

titulació ni feina per facilitar-los la inserció al món del treball.

● L’impuls  de veritables  plans  d’entorn  que tinguin  l’horitzó  de fer  realitat  els

principis  d’igualtat  d’oportunitats  i  d’inclusió  educativa,  per  tant  vulguin  ser

transformadors socials  a través de l’educació. Potenciarem i ampliar els plans

educatius d’entorn per contribuir a donar una resposta integrada i global a les

necessitats educatives de tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil.

Es tracta de concretar un pla estratègic que inclogui els agents socioculturals

de la zona i mobilitzi tots els recursos possibles (institucionals, empresarials,

esportius, artístics, entitats de lleure i totes les formes de voluntariat). 

● Implementarem  propostes  d’intervenció  proactives  en  la  lluita  contra

l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament.. 

● Col·laborarem activament  amb els  centres d’educació  secundària  obligatòria

del municipi en la cogestió i la implementació de programes de diversificació

curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per a l’alumnat

que presenti dificultats generalitzades d’aprenentatge a l’ESO. 
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● Revisarem  el  Mapa  Escolar  de  la  Ciutat  i  les  adscripcions  de  Primària  a

Secundària, sota els criteris de proximitat, continuïtat i equitat. A partir de la

revisió d’aquest mapa es considerarà la necessitat de posar en marxa noves

línies on sigui necessari. 

● Farem  un  Pacte  de  Ciutat  per  la  Formació  Professional.  Procurarem  que

l’administració  potenciï  la  formació  professional,  creant  centres  específics  i

integrats  d’FP,  universalitzant  els  cicles  formatius  de  grau  mitjà,  adaptant

l’oferta  dels  programes  de  formació  professional  adreçats  a  joves  sense

titulació a les necessitats de l’entorn, incrementant l’oferta dels cicles formatius

de  grau  superior  i  ampliant  l’oferta  general  de  les  diverses  formacions

professionalitzadores  per  donar  respostes  contextualitzades  tant  a  les

necessitats de les persones com a les de les empreses. 

● Cooperarem amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i

acurada  l’alumnat  d’educació  especial,  tant  pel  que  fa  als  ensenyaments

obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món laboral.

● Empenyerem a la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al

llarg  de  la  vida.  Fins  ara,  el  sistema  educatiu  tradicional  es  basava  en  el

concepte  d’estudiar  durant  uns  quants  anys  per  treballar  tota  la  vida;

actualment, el paradigma ha canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat

laboral exigeix haver d’estudiar tota la vida, tot impulsant els serveis educatius

municipals  que  actualment  ja  ofereixen  aquesta  formació  com  l’Escola

Municipal d’Art, el Conservatori i la Universitat Popular

● Considerarem  les  necessitats  de  les  famílies  i  farem  compatibles  els

requeriments laborals amb l’acollida dels infants als centres educatius. Per això

es proposa que hi hagi serveis educatius complementaris als centres que obrin

des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol i que ofereixin activitats educatives de

lleure.  Totes  les  famílies  haurien  de  tenir  l’oportunitat  de  gaudir  del  servei

d’acollida matinal escolar, al mateix cost, i aquest no hauria de dependre del

nombre de famílies que ho sol·liciten.

● Treballarem conjuntament amb les AMPA i Donarem suports específics a les

escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un paper destacat

en la millora del sistema educatiu. 

● Mantindrem la qualitat de les Escoles Bressol Municipals, ampliant i millorant el

servei educatiu. Impulsarem el Conservatori i Escola Municipal de Música

● Millorarem les polítiques d’atenció als infants mitjançant els plans d’infància i

els consells  d’infants i  adolescents,   així  com amb xarxes d’escoles bressol

amb  serveis  flexibles  i  complementaris,  espais  infantils  de  suport  a  les
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càrregues familiars i programes educatius, lúdics, culturals i esportius per als

infants: espai nadó, espai de lactància, espai família i espai de joc. 

● Les escoles de música i dansa han de desenvolupar nombrosos projectes de

cohesió social i difusió artística, estenent la pràctica musical en la societat des

de la infància i també com a formació al llarg de la vida.

● Impulsarem el Conservatori i Escola Municipal de Música

● Aplicarem  preus progressius en les matrícules  de les escoles bressol, les

escoles de música i les activitats de lleure (extraescolars i casals).

● Potenciarem la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en el

lleure,  abordant  les  tres  potes  necessàries  perquè  puguin  funcionar

correctament: reconeixement, finançament i espais.

● Donarem  suport  als  programes,  com  L’Educació360.  Educació  a  Temps

Complet,  que  liderats  per  l’Ajuntament  busquen  el  compromís  ciutadà  amb

l’educació, entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la

vida, i que, per tant, va més enllà de l’escola i que aplega també l’aprenentatge

no lectiu. 

● Potenciarem les  xarxes creades de centres  municipals  d’educació  especial,

d’escoles bressol municipals, d’escoles municipals de música i arts i d’escoles

municipals  de  persones  adultes  com  a  eina  per  compartir  estratègies,

coneixement i  experiències;  i  contribuirem a la  sostenibilitat  i  la  millora dels

centres com a foment de la qualitat educativa. 

● Augmentarem l’oferta educativa dels ensenyaments artístics en col·laboració

amb la Universitat

● Promourem els desplaçaments escolars a peu o en bicicleta,  establint  rutes

segures, senyalitzant l’entorn de les escoles i reforçant el transport públic com

a opció preferent.

● Assumirem les  responsabilitats  que  ens  pertoquen  en  el  manteniment  dels

espais de les Escoles públiques, millorant-les, vetllant de manera exigent pel

compliment dels compromisos de les empreses concessionàries, preservant-

les  del  deteriorament  i  procedint  amb  rapidesa  a  les  reparacions  que  es

requereixin.

● Afavorirem uns menjadors escolars sans i de qualitat. Cal incidir en el Consell

Comarcal  del  Segrià  per  millorar  la  gestió  dels  menjadors  escolars  i  per

impulsar la gestió de l’espai de menjador de les escoles per les AMPA/AFA que

ho desitgin i tinguin el suport dels Consells Escolars dels centres.

● Promourem el desenvolupament de projectes de convivència intercultural entre

la gent jove, incentivant la participació de joventut nouvinguda a les entitats
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juvenils del municipi. Cal fomentar als barris activitats accessibles o gratuïtes

en què els infants i la gent jove pugui interactuar amb projectes educatius.

● Obrirem els patis de les escoles de la ciutat  com a espai  d'ús públic per a

famílies, infants i  adolescents fora d'horari escolar,  en cap de setmana i en

període de vacances escolar amb la supervisió de personal municipal

● Augmentarem  progressivament  oferta  d’educadors  i  educadores  de  carrer

capaços d’integrar l’atenció a la diversitat i la perspectiva de gènere a la seva

tasca.

● Fomentarem l'educació afectiva-sexual amb perspectiva de gènere, en pro de

la igualtat i contra qualsevol tipus de violència.

● Facilitarem  guies  d’ús  de  llenguatge  no  sexista  per  a  tota  la  comunitat

educativa,  i  contribuirem a les  revisions  de projectes  educatius  dels  equips

docents proporcionant materials educatius de treball de la coeducació en tots

els nivells (lectures, contes, tallers, recursos, jornades, etc.).

● Col·laborarem en la implementació d’un programa de Prevenció de la violència

masclista amb tota la comunitat educativa, famílies, mainada i mestres.

● Incentivarem  la  presència  de  les  dones  en  el  món  de  les  STEM  (ciència,

tecnologia, enginyeria i matemàtiques) reforçant el propi Pla Jove Lleida en el

sentit  del  Pla d’Actuació  de Polítiques de Joventut  (PAPJ)  2017-2020 de la

Direcció  General  de  Joventut  de  la  Generalitat  que  recull  la  necessitat

d’afrontar el baix de gènere existent en les STEM, incorporant la perspectiva de

gènere en el  sistema productiu  per  avançar  cap a la  igualtat  efectiva entre

homes i dones joves en el mercat de treball.

● Potenciarem la coeducació real a les aules, que implica “promoure la igualtat

real  d’oportunitats  entre  homes  i  dones”,  i  a  la  vegada  erradicar  qualsevol

discriminació “per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de

gènere”.

● Impulsarem una metodologia que tingui una mirada interseccional i que inclogui

la diversitat sexual i de gènere, la diversitat cultural, la religiosa o la funcional.

Farem de les escoles espais segurs.

● Promocionarem  i  difondrem  el  protocol  que  permet  el  canvi  de  nom  de

persones trans en els documents escolars, encara que no s'hagi portat a terme

el canvi legal d’identitat tal i com reconeix la Generalitat de Catalunya.

● Informarem a totes aquelles famílies que així ho desitgin de les escoles que

segueixin el model PEER (Programa Educatiu Escoles Rainbow: programa de
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formació i implementació educativa d’inclusió de la diversitat familiar-afectiva

LGBTIQ)

● Potenciarem les campanyes de sensibilització i la formació en Igualtat en tots

els graus universitaris amb la col·laboració del centre Dolors Piera.

● Potenciarem els centres cívics de barri per fer tallers per adults, alfabetització

de mares migrades, projectes inclusius als barris, entre altres.

● Crearem  serveis  d'acollida  de  nens  i  nenes  i  ampliació  dels  serveis  de

Ludoteca,  oferts  a  les  famílies  que  vulguin  assistir  a  les  activitats  i  cursos

organitzats per l'Ajuntament. Creació d’unitats especifiques d’acollida i atenció

a la infància amb necessitats eductives especials en les activitats realitzades

per la regidoria de polítiques d'igualtat.

● Projectarem la futura xarxa de biblioteques de barri.  Cal millorar i  ampliar la

biblioteca de Pardinyes i  de la  Bordeta i  estudiar  la  ubicació de les futures

biblioteques, Cappont, Balafia, Ronda-Clot, Mariola, Llívia i Magraners.

● Fomentarem els ajuts complementaris per a material pedagògic. 

● Flexibilitzarem  els  horaris  de  les  escoles  bressol  per  adequar-los  a  les

necessitats dels pares. 

● Impulsarem que es defineixi un itinerari educatiu des de l’escola bressol fins a

la secundària per tal que les famílies puguin elegir des de bon principi les seves

preferències;  defensarem  la  possibilitat  de  poder  escollir  entre  dos  o  més

instituts per cada escola de primària.

● Garantirem l’accés a la formació extraescolar amb un nou pla de beques. 

● Posarem totes les infraestructures municipals culturals al servei de l’educació.

● Impulsarem programes transversals que incideixin en la orientació i detecció

precoç del fracàs escolar.

1.3 El català, llengua vertebradora

Cal trencar amb el model de política lingüística que hi ha hagut fins ara a Espanya i

apostar clarament per la diversitat lingüística i perquè ni el català ni l’occità estiguin

subordinats lingüísticament a cap altra llengua. La política lingüística del nou país serà

la que decideixin els catalans democràticament. I, en tot cas, apostem perquè el català

hi tingui un valor central ineludible. A la vegada, el model lingüístic ha de garantir que
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cap ciutadà ni ciutadana pugui ser discriminada per raons de llengua i que cap llengua

pugui ser imposada a ningú.

Els Països Catalans, l’espai natural de la llengua catalana

L’objectiu prioritari de la política lingüística és el d’arribar a la plena normalització de

l’ús de la llengua en tots els àmbits arreu dels Països Catalans. La situació crítica en

què  es  troba  l’idioma  en  alguns  àmbits  sectorials  o  territorials  demana  mesures

específiques  a  les  quals  l’Administració,  conjuntament  amb  l’entramat  associatiu  i

institucional de tot el territori, ha de donar suport decididament.

L'educació, el planter de la futura ciutadania poliglota

El coneixement de la llengua catalana del 100 % de la població serà una prioritat en el

nou  país.  I  aquest  coneixement  quedarà  garantit  mitjançant  un  sistema  educatiu

universal  i  inclusiu  que  no  faci  diferències  per  raó  de  llengua,  i  amb  un  sistema

d’acollida  de nouvinguts que tingui  en compte aquest  principi.  A la  vegada,  caldrà

superar l’actual marc basat en l’anomenat bilingüisme, per tendir a una educació que

cerqui l’ideal que la ciutadania de Catalunya sigui vertaderament poliglota un cop acabi

el  cicle  educatiu.  El  dret  d’aprendre  català  i  occità  s’haurà  de declarar  bàsic  i  no

condicionat a disponibilitat pressupostària.

Una  Administració  eficaç,  respectuosa  i  modèlica  en  l’atenció  de  la
diversitat lingüística

L’administració  ha  de  ser  capaç  d’atendre  la  diversitat  lingüística  de  la  ciutadania

mitjançant l’establiment regulat dels usos administratius de les llengües que es parlen

a Catalunya. El català i l’occità, pel fet de ser les llengües pròpies de Catalunya, així

com la Llengua de Signes Catalana, han de ser les llengües d’ús preferent i prioritari

en tots els nivells  de l’Administració.  Alhora,  les ciutadanes i  els ciutadans han de

poder ser atesos en castellà  o en altres llengües si  és necessari  sota el  criteri  de

disponibilitat lingüística.

Mesures:

●  L'etiquetatge  de  tot  tipus  de  productes,  la  comunicació  formal,  la

documentació, senyalització i retolació serà en català o occità sens perjudici

d'altres llengües.

● Garantirem l'accessibilitat per a les persones usuàries de la llengua de signes

catalana a tot tipus de productes.
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● La llengua catalana serà la llengua vertebradora i transversal de la societat

catalana, sense perjudici de totes les altres llengües, esdevinguin oficials o no,

que s'hi parlen. Cap persona podrà ser discriminada per raons lingüístiques.

●  Farem atenció  a  la  diversitat  lingüística  des  de  l'Administració,  tenint  en

compte que els drets lingüístics són nominatius de la ciutadania. Des d'aquest

punt  de  vista,  cal  regular  els  usos  lingüístics  administratius  establint  i

diferenciant els usos de les llengües, segons sigui necessari i útil per a cada

punt d’atenció al públic.

● En l’atenció a la ciutadania i la retolació, l'Administració caldrà que tingui en

compte,  també,  les  principals  llengües  que  es  parlen  a  Catalunya,  segons

convingui  en atenció  a  les  necessitats  i  característiques de l’entorn  social  i

territorial de cada punt d’atenció al públic.

● Els mitjans de comunicació han de reflectir la diversitat lingüística, tenint en

compte les llengües que es parlen a Catalunya, segons convingui en atenció a

les necessitats  i  característiques de l’entorn social  i  territorial  al  qual  donen

servei.

●  La  publicitat  dels  mitjans  de  comunicació  públics  i  privats  haurà  de  ser

expressada com a mínim en català o en occità. Des d’aquest punt de vista,

caldrà  regular  també  la  publicitat  dels  canals  per  satèl·lit,  per  cable  i  per

Internet.

● Informarem i garantirem els drets lingüístics de la ciutadania.

● Impulsarem campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar

actituds favorables a la llengua.

●  Fomentarem  l’ús  del  català  en  activitats  lúdiques  i  culturals  —cinemes,

emissores de ràdio i televisió local, a la xarxa, concerts, actuacions infantils,

etiquetatge, biblioteques (clubs de lectura, llibres, diaris i revistes, videojocs i

DVD, etc.).

● Fomentarem el voluntariat lingüístic entre parelles d’estudiants, companys de

treball,  d’entitats de persones nouvingudes i  d’entitats diverses —esportives,

culturals, socials...

●  Fomentarem  l’acolliment  lingüístic  en  català:  informació  sociolingüística,

alfabetització, cursos, activitats i plans d’acolliment.

● Donarem suport a les empreses i persones que fan atenció al públic.
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●  Fomentarem  el  compromís  i  la  coresponsabilitat  de  les  empreses,  les

organitzacions laborals i els sectors professionals a l’hora d’atendre el públic en

català.

●  Conscienciarem  les  organitzacions  empresarials  de  la  responsabilitat

sociolingüística en el marc de la responsabilitat social empresarial.

● Informarem i difondrem recursos lingüístics materials i de suport institucional.

D’altra  banda,  en  el  si  del  mateix  ajuntament,  la  política  lingüística  s’ha

d’orientar  a  la  plena normalització  de l’ús  de la  llengua  catalana en el  seu

territori,  començant  per  les  seves  dependències,  ja  que  encara  que  la  Llei

estableix  que  la  llengua  pròpia  de  l’Administració  municipal  catalana  és  el

català, encara hi ha massa ajuntaments que no l’utilitzen de manera habitual i

preferent en tots els processos interns —policia, serveis de neteja urbana, etc.

— i externs —relació amb els proveïdors, etc.

Propostes en l’àmbit de la política lingüística

● La Paeria impulsarà l’adhesió de la Diputació de Lleida al Consorci per a la

Normalització Lingüística.

● Implicarem en la millora i  execució del Pla Municipal  per la Normalització

Lingüística a les entitats culturals i esportives, les associacions de defensa i

promoció  de  la  llengua,  els  partits  polítics,  els  sindicats,  les  organitzacions

empresarials i comerciants, les associacions de veïns i veïnes, els col·lectius

d’immigrants i de cultures foranes, perquè, coordinadament amb l’ajuntament, i

l’oficina  o  el  servei  local  de  català  en  les  poblacions  on  n’hi  hagi,  actuïn

d’impulsors  i  de  supervisors  de la  normalització  lingüística  en  el  seu  àmbit

d’actuació.

● Exigirem el requisit lingüístic en l’accés a llocs de treball de l’Administració

(funcionaris  i  laborals)  i  igualment  exigir-lo  als  treballadors  i  treballadores

d’empreses subcontractades per a la prestació de serveis de l’ajuntament.

● Organitzarem totes les qüestions que tenen a veure amb la normalització

lingüística transversalment, de manera que l’òrgan que se n’ocupi pugui actuar

en tots els departaments.

● Fomentarem l’aprovació de plans de normalització lingüística interns, propis

de l’ajuntament.
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●  Informarem  les  empreses,  en  el  moment  que  sol·licitin  l’autorització

d’obertura o la notifiquin, de les obligacions lingüístiques que tenen, com també

dels  organismes  que  les  poden  ajudar  a  resoldre  tant  el  compliment  de  la

legislació  vigent  com  l’ús  prioritari  del  català  com  a  llengua  de  qualitat  i

modernitat. Verificar, en el moment de la concessió de llicències i permisos,

que realment es compleix la normativa.

●  Incorporarem  clàusules  lingüístiques  en  la  contractació  pública,  les

subvencions,  la  signatura  de  convenis,  els  crèdits  i  els  avals  atorgats  per

l’ajuntament.

● Sol·licitarem la tramitació en català de tots els processos judicials en què

prengui part l’ajuntament.

●  Inclourem,  a  banda  de  les  actuacions  previstes  al  PMNL  en  l’àmbit

sociocultural,  clàusules  de normalització  lingüística en els  convenis  amb les

entitats i oferir el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions que s’hi

indiquin.

● Informarem les empreses que la Generalitat de Catalunya disposa d’un punt

d’atenció que les pot ajudar a incorporar el català en el seu treball quotidià.

● Fomentarem el programa “Voluntariat per la Llengua”.

● Promourem plans d’entorn municipals  per promoure l’ús del  català com a

llengua  comuna i,  per  tant,  com a  eina  integradora  i  de  cohesió  social  de

l’alumnat i les famílies del municipi.

● Promoure plans d’acollida municipals que estableixin un protocol per a les

persones estrangeres que arribin al municipi,  d’acord amb el Pacte Nacional

per a la Immigració.

●  Informarem i  difondre  les  activitats,  els  plans  d’acolliment  i  els  materials

creats per la Generalitat de Catalunya entre la població nouvinguda, tenint en

compte,  però,  que en aquest  sector  de la  població  hi  ha una forta fractura

digital.

● Vetllarem per l’ús del català en tots els mitjans de comunicació local, sens

perjudici d’afegir-hi altres llengües si es valora com a necessari.

● Crearem campanyes pròpies —o difondre les de la Generalitat de Catalunya

—  mitjançant  accions  publicitàries  i  accions  de  divulgació,  aprofitant  dates
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assenyalades  o  actes  significatius  i  multitudinaris,  en  col·laboració  amb  el

Consorci per a la Normalització Lingüística i la Generalitat de Catalunya.

●  Afavorirem  la  creació  i  la  distribució  de  literatura  en  català  i  en  occità,

mitjançant certàmens i concursos.

● Promourem, a les biblioteques municipals,  les subscripcions de la premsa

local, comarcal i nacional en català i occità, com també el material audiovisual,

la connexió a Internet i altres elements relacionats amb les tecnologies de la

informació i la comunicació.

● Afavorirem l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans, com ara

trobades  de  corals,  esbarts,  diables,  intercanvis  d’esplais,  agermanaments,

etc., especialment les adreçades als infants.

1.4 Turisme

Un turisme sostenible i de qualitat 
 
Lleida ha d’assegurar la continuïtat de l’especialització turística i ha d’esdevenir una
destinació  de  qualitat,  fonamentada  en  un  turisme  d’alt  valor  afegit,  però  també
assequible  a  tothom,  amb  una  oferta  diversificada  que  ens  permeti  assegurar  la
sostenibilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat turística, i que contribueixi a fer
conèixer a tot el món els trets que ens distingeixen com a ciutat.

El patrimoni cultural i natural de Lleida és un factor de competitivitat únic i singular al
qual hem d’atorgar el màxim valor per diferenciar la nostra oferta de la d’altres llocs.
La nostra oferta ha de parlar del nostre territori i  ha de fer emissaris de la nostra
identitat els turistes mitjançant la promoció dels trets i els valors que ens distingeixen,
amb elements històrics, culturals, naturals i patrimonials.

● Cal cercar un marc de col·laboració, amb l’elaboració d’un Pla Estratègic, per tal

d’integrar tots els sectors que intervenen en la oferta turística de la nostra ciutat,

restauradors,  hotelers,  empresaris,  agències  de  viatges,  museus,  institucions

turístiques (ajuntament, Consell comarcal, Diputació i Generalitat.

● Incentivar i fins i tot bonificar, aquelles iniciatives dins del sector turístic i hoteleres

que creixin sota el paraigua de la qualitat (certificació ISO o Q turística,…).

● Exigirem una reducció  dels  preus dels  bitlles  de tren entre  Lleida  i  les  ciutats

properes.

● Crearem una xarxa de ciutats turístiques amb altres ciutats intermèdies del país.

Una  xarxa  que  desenvolupi  una  oferta  coordinada  i  complementària  i  que  les

ciutats fomentin mútuament el seus respectius capitals turístics 

22



● Impulsarem l’obertura de nous establiments hotelers a la ciutat, l’oferta actual és

insuficient.

● Treballarem per ampliar el servei d’alberg.

● La ciutat necessita un càmping, estudiarem ubicacions òptimes per promoure-ho.

● Fomentarem l’Horta  de  Lleida  com a  destí  turístic  i  impulsarem  les  cases  de

turisme  rural  a  l’Horta,  en  el  marc  del  marc  regulatori  del  pla  especial  de

catalogació de construccions de l’horta.

● Treballarem conjuntament amb els municipis propers per tal d’impulsar una oferta

complementària de ciutat i  territori,  per exemple amb la floració dels arbres de

fruita dolça o els espais de les Garrigues.

● Desenvoluparem campanyes de promoció turística a nivell  català i  estatal  dels

actius més importants: el conjunt del Turó de La Seu Vella,  Sant Llorenç, Sant

Martí,  Museu de Lleida,  Catedral Noval,  Institut  d’Estudis  Ilerdencs,  La Parera,

Castell dels Templers, etc.

● Coordinarem amb el Bisbat de Lleida els horaris de les visites a les esglésies de la

ciutat, com Sant Llorenç

● Dinamitzarem la xarxa de museus municipals

● Millorarem i ampliarem el Museu Roda Roda

● Impulsarem i renovarem les manifestacions artístiques que poden tenir un ressò

d’atracció turística, com la Mostra de Cinema Llatinoamericà, l’Animac, la Fira de

Titelles, els actes de les Festes Majors, i que s’han de donar a conèixer més fora

de la ciutat i han d’atreure més participació. Els esdeveniment “únics”, com la Fira

de Titelles, han de tenir un ressò molt més gran, també a nivell internacional.

● Donar  a  conèixer  molt  més  els  esdeveniments  culturals  de  la  ciutat,  com  el

Concurs Internacional de piano Ricard Viñes.

● Ampliarem l’horari d’atenció al públic de l’Oficina Municipal de Turisme

● Integrarem el nostre municipi en rutes de caire interterritorial (a mes de la ruta de

Sant Jaume o la ignasiana, cal participar mes en rutes estatals i europees de caire

gastronòmic, enològic, d’olis, del pa i la coca, de l’embotit, de la fruita…) a més

d’actualitzar/  revisar  la  participació  del  nostre  municipi  en  el  Pla  de  recursos

turístics intangibles. També cal pensar en la creació d’una xarxa de camins o vies

verdes i recuperar la seva infraestructura, per tal  de donar altres possibilitats i

models de desenvolupament turístic al municipi.

● Col·laborarem  amb  la  resta  d’administracions  (europees,  estatals,  nacionals,

comarcals i locals) en la promoció turística del municipi com a via d’optimització

dels recursos que s’hi dediquen.
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● Promourem  i  actualitzarem  el  calendari  anual  de  grans  actes  comercials  i

culturals, donant-li un accés més directe des de la web i la resta de xarxes socials.

● Cal analitzar el rendiment del bus turístic i el tren turístic per potenciar les seves

possibilitats.

● Millorar els accessos a la Seu Vella, tenint en compte que cal produir el mínim

impacte paisatgístic i humà. Per una altra banda seria interessant fer arribar un

carril bici des de diferents indrets de la ciutat, a més de crear diferents rutes des

de la ciutat o camins des de l’horta. Pel que fa a l’accessibilitat, aquesta hauria de

ser més agraïda per aquelles persones amb discapacitat,  que han de suportar

(ells, i moltes vegades els acompanyants) recorreguts massa llargs i/o per indrets

amb llambordes

● Cal  facilitar  la  implantació  de  lloguer  de  bicis,  patins,  bicis  elèctriques,  motos

adaptades o segways, per fer els desplaçament turístics a la ciutat, adaptant la

normativa i estenent i connectant adequadament la xarxa de carrils per la ciutat,

amb una visió intermodal del transport.

● Cal afegir que incloure actes en la falda de la Seu Vella (tant interior com exterior)

no s’ha de circumscriure només a les festes majors o la Diada. La vida social de la

ciutat l’hauria de tenir en compte que es poden fer moltes activitats a dins i als

seus voltants, a més de fires, festivals, trobades de producte i/o gastronòmic de

proximitat.  Una  manera  de  fer-ho  seria  afavorint  la  integració  dels  diversos

esdeveniments locals, com ho són els mercats i les fires que atreuen turisme de

proximitat i de qualitat.

● A nivell  gastronòmic, com una eina anual de promoció, no estaria de mes que

Lleida sol·licités la participació en la Capital Anual de la Gastronomia i per una

altra banda, incentivar la creació d‘una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) o una

Especialitat Tradicional Garantida (ETG, també regulada per la UE) del caragol a

la llauna.

● L’oferta de museus i espais expositius de la ciutat s’ha d’aprofitar mol més, cal una

oferta coherent del conjunt d’espais visitables i desenvolupar una política d’horaris

de visita que ho faci possible.

Qualitat i sostenibilitat del servei als turistes i visitants

Cal millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques, amb

el consens social sobre el sector.
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La  nostra  riquesa  cultural  i  natural  com  a  base  per  continuar

desenvolupant un turisme de qualitat

Mesures:

● Potenciarem un model de desenvolupament de qualitat  i  de promoció del

turisme implicant el sector privat, en què les decisions i el finançament siguin

compartits  pels  diversos  agents  presents  en  el  sector,  tant  públics  com

privats.

● Col·laborarem amb la resta d’administracions  en la  promoció  turística del

municipi com a via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen.

● Afavorirem la  integració  dels  diversos  esdeveniments  locals,  com ara  els

mercats i les fires, dins l’oferta turística del municipi. Els mercats i les fires

actuen sovint com a motor que atreu el turisme de proximitat i de qualitat.

● Estimularem  la  creació  de  paquets  turístics  que  incloguin  allotjament,

restauració i accés gratuït als equipaments culturals locals, que continguin

especialment productes de quilòmetre zero. 

● Vetllarem perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris

estiguin donats d’alta com a tals, per garantir tant la qualitat del servei com

la reputació del municipi. 

● Elaborarem  un  pla  integral  de  qualificació  i  reciclatge  de  les  persones

treballadores  i  professionals  del  sector,  amb  l’objectiu  d’impulsar  la

formació contínua, establint vincles permanents  entre escoles de turisme,

sector privat i institucions públiques. 

● Segmentarem les polítiques de promoció turística perquè permetin captar

nous perfils  de demanda menys sensibles  al  preu  i  més vinculats  a  la

qualitat de l’oferta, mitjançant el desenvolupament de sistemes de gestió i

monitorització de dades turístiques i l’anàlisi de dades massives (big data).

● Incorporarem  la  promoció  d’etiquetes  ecològiques  i  d’estàndards

internacionals que certifiquin i posicionin internacionalment la nostra oferta

com a sostenible,  o  bé la  implementació  de sistemes d’autoproducció  i

autoconsum energètic als allotjaments i les infraestructures turístiques.

● Establirem  una  política  fiscal  moderna  per  al  sector,  les  pimes  i  els

emprenedors  que  respongui  als  nostres  interessos,  tant  sectorials  com

generals, i plantejarem noves fiscalitats que prevegin gravar les activitats

que generen més externalitats negatives.

● Continuarem  impulsant  les  TIC  per  facilitar  la  informació  vinculada  als
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continguts turístics del país abans, durant i després del viatge, mitjançant la

millora contínua dels canals  de comunicació i  suport  digitals,  incentivant

l’ús i el posicionament del sector en el món de les TIC (especialment en

pimes i activitats que interessi promocionar).

● Vetllarem per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de l’ocupació i la

gestió  dels  impactes  socials,  culturals  i  mediambientals  de  l’activitat

turística.

● Impulsarem la marca Lleida per donar-nos a conèixer al món.

● Dinamitzarem  el  turisme,  valoritzant  el  nostre  patrimoni  històric  i  creant

sinergies amb l’oferta cultural i gastronòmica de la ciutat.

● Potenciarem el turisme en el marc de l’Aplec del Caragol i la Fira de Sant

Miquel aprofitant l’excel·lència del producte local de Lleida.

● Involucrarem el sector hoteler, de restauració, de productes de proximitat, i

dels gremis agroalimentaris per fer una oferta conjunta que doni a conèixer

la nostra identitat.

● Potenciarem la candidatura de la Seu Vella.

● Estudiarem el possible Canal de Piragüisme.

● Recuperarem les Basses d’Alpicat.

1.5. Comerç

Un model comercial equilibrat

Hem de bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres

barris, pobles i ciutats, els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta

d’activitats  econòmiques  i  cíviques  del  municipi.  Un  model  que  garanteixi  la

pervivència d’una àmplia oferta de petit comerç independent i eficient, que resisteixi

les  tendències  d’integració  vertical  del  sector.  Un  model  comercial  fonamentat  en

l’equilibri de formats i que consolidi el criteri de la localització, preferentment dins les

trames  urbanes  consolidades,  com a element  fonamental  d’una  activitat  comercial

sostenible, competitiva i ordenada.

Una  actuació  pública  que  garanteixi  l’equilibri  de  formats

comercials

El model comercial català ha estat un model d’èxit al llarg dels anys i s’ha de projectar

al  futur  i  adaptar-se  als  canvis  de  la  demanda  sense  perdre  una  de  les  seves

26



característiques  més essencials:  la  gran  presència  de petites  i  mitjanes  empreses

comercials  independents  que  conviuen  amb  la  resta  de  formats  amb  la  vocació

d’assegurar que els ciutadans disposin d’uns serveis comercials eficients, d’una oferta

sense situacions de domini que, a mitjà termini, perjudiquin els seus interessos com a

persones consumidores. 

L’administració,  a partir  de la capacitat reguladora, estimuladora i prescriptora, s’ha

d’orientar a preservar aquesta varietat i fer-la compatible amb les noves tendències

globals i amb les noves necessitats de les persones consumidores.

La localització  dels  establiments  comercials  s’ha de produir  preferentment  dins  les

trames urbanes consolidades, llevat de les activitats les característiques de les quals

facin més aconsellable que es desenvolupin fora (per la poca freqüència de compra,

pel volum de les mercaderies,  etc.).  D’aquesta manera, es preservaran les nostres

ciutats compactes urbanísticament, amb una utilització no intensiva del territori, amb

una diversitat  d’usos que les fa complexes i amb una capacitat de respondre a les

necessitats de proveïment (en temps i en forma) que les fa cohesionades socialment.

Empreses eficients i competitives

L’evolució dels hàbits de consum i la massiva irrupció de les noves tecnologies a la

nostra  vida  quotidiana  ha  forçat  el  sector  comercial  a  buscar  noves  fórmules  per

adequar  l’oferta  i  donar  resposta  a  les  noves  necessitats  dels  clients.  Des  de

l’administració, s’ha de donar tot el suport possible per generar dinàmiques positives

que propiciïn una millora contínua de la competitivitat del comerç urbà, posant a l’abast

del sector les eines que permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic i operatiu

dels negocis. 

La competència del segle XXI és un fenomen global, intersectorial i multidimensional.

Global, perquè ja no es competeix en un espai acotat sinó amb empreses de tot el

món,  que  tenen  capacitat  i  recursos  per  operar  en  molts  mercats  alhora.

Intersectorial,  perquè cada cop està  menys clar  què ven cada operador.  I  també

multidimensional,  perquè al comerç detallista li  ha sortit  una nova competència,  la

dels  productors  i  productores  que  volen  estar  presents  en  els  canals  de

comercialització d’una forma directa i que estimulen els processos de concentració

vertical amb una creixent posició de domini en el mercat. 

Avui  en dia és especialment  important,  per la  potencialitat  del  comerç urbà,  donar

suport  a  les  empreses comercials  que vulguin  fer  evolucionar  els  negocis  amb la
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mirada posada en la  innovació  (de processos,  de serveis,  de productes...)  i  en  la

generació  d’experiències  per  als  consumidors.  La  cooperació  apareix  com  a

instrument  fonamental  per  garantir  la  competitivitat  del  comerç  independent,

aconseguint  economies  d’escala  en  l’àmbit  sectorial  (compres,  subministraments,

promocions, marques, etc.) i en el territorial (serveis als compradors i compradores,

promocions, etc.).

 

Valor social del comerç urbà

Actualment està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda

a fer que les nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials, perquè se

situa en la proximitat de la gent, dona servei i respon a les necessitats de la població;

s’implica en la ciutat i el seu entorn; fomenta les xarxes socials i la cultura; proporciona

il·luminació, seguretat, neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta; crea complicitats i

teixeix xarxa econòmica; genera més ocupació directa i indirecta que cap altre format;

possibilita  la  integració  i  la  promoció  econòmica  i  social;  cohesiona  socialment  el

territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més propera, i resol amb èxit

aquesta aparent contradicció.

D’altra banda, el model comercial ha de ser un canal de comercialització permanent

de  la  producció  de  béns  i  serveis  autòctons,  no  només  de  la  producció

agroalimentària de proximitat, sinó també de les manufactures de qualitat elaborades

a casa nostra.

Circuit de Comerç Social 

El pagament digital és un sistema per al desenvolupament econòmic local: una política

de promoció econòmica innovadora que permet incrementar l’impacte multiplicador de

la  despesa  local  sobre  el  comerç  local  i  de  proximitat,  mitjançant  un  sistema  de

pagaments digitals que optimitzi la circulació del diner dins la ciutat.

El Circuit de Comerç Social és una innovadora política de promoció econòmica basada

en sistemes de pagaments digitals. Consisteix en un sistema de pagaments digitals

que manté determinades despeses municipals dins l’economia local, desencadenant

un efecte multiplicador sobre l’activitat econòmica i l’ocupació a la ciutat. 

Les Unitats d’Intercanvi (UDI) són un poder de compra temporalment captiu dins la

ciutat,  que es pot  convertir  a  euros sota determinades condicions  (per  exemple,  a

partir  d’una  data  preestablerta).  El  sistema  permet  evitar  les  fugues  de  capital  i
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incentivar  la  circulació  del  diner  dins de la  ciutat  durant  més temps,  facilitant  més

propensió a comprar al comerç local. 

Mesures:

● Sostindrem un diàleg permanent amb les associacions de comerciants

● GlobaLleida hauria de representar tots els actors econòmics i les administracions

públiques del territori i hauria de garantir una política allunyada de partidismes i

interessos particulars. Apostem per ella com a fil conductor per a la proposta de

fer de Lleida una ciutat amb marca pròpia i amb personalitat.

● La Universitat de Lleida hauria de tenir un paper estratègic en el disseny de les

actuacions per a la dinamització econòmica del sistema urbà de Lleida.

● Impulsarem  una  estratègia  comercial  que  respecti  i  potencií  l’actual  oferta

comercial  de  la  ciutat  i  l’eix  comercial  com  a  tret  característic  d’una  oferta

comercial de qualitat que defineix Lleida dins del seu entorn d'influència. Fixarem

les localitzacions de les futures ofertes comercials de gran format al centre de la

ciutat per tal de fer sinèrgies i amplificar els eixos comercials i l’actual oferta. I

descentralitzarem les mitjanes superfícies als barris Cal donar la màxima prioritat

al desenvolupament del pla de l’estació connectant el barri de Pardinyes amb l’eix

comercial i la rambla de Ferran i possibilitant la construcció de la nova estació

d’autobusos intermodal de Lleida.

● El Pla de l’Estació és la millor opció per cobrir la demanda comercial addicional.

No  s’haurien  de  crear  noves  superfícies  comercials,  separades  de  la  trama

urbana, que fragmenten i creen barreres. Lleida necessita una marca de qualitat i

un comerç que faci barri i uns barris que facin persones. Projectes com el del Pla

de l’estació esdevenen una oportunitat per integrar un centre comercial dins el

teixit comercial  i  econòmic de la ciutat. Obrir els barris i  trencar barreres entre

Noguerola i  Pardinyes son una oportunitat que cal aprofitar amb intel·ligència.

● La dinamització de la Rambla de Ferran com a una entrada a la ciutat quedaria

consolidada amb el Pla de l’estació. Poden potenciar la zona com a un bon pol

gastronòmic de cuina local i la promoció del producte local.

● Estudi  dels  locals  buits  de la  ciutat  per  fer  un pla  estratègic  i  incentivar  amb

propostes la activitat de les zones més afectades.

● Vetllarem pel comerç de proximitat aturant projectes com el de Torre Salses, que

extrapolen el comerç i el teixit econòmic de la ciutat fora del nucli urbà.    

● Creiem en els mercats municipals, dins la nostra aposta pel comerç de proximitat,

i en proposem l’actualització per convertir-los en una oferta atractiva per a tothom.
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Per  això  cal  un  pla  estratègic  que  marqui  les  prioritats  en  el  procés  de

transformació.  

● Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels

municipis  per  generar  accions  d’actuació  conjuntes  (fires,  jornades,  setmanes

temàtiques, etc.).

● Impulsarem l’aplicació de noves formes de gestió dels centres comercials urbans

que permetin superar les limitacions del model actual de dinamització comercial i

consolidin la concertació pública i privada, mitjançant l’impuls de les comunitats de

cooperació  econòmica  urbana,  a  semblança  dels  BID  anglosaxons,  com  a

comunitats de gestió comuna d’activitats econòmiques mixtes.

● Afavorirem  entorns  comercials  basats  en  la  diversitat  d’oferta  proposant,  si

s’escau, els instruments urbanístics més adients en cada cas –plans d’usos, plans

especials, etc.– per evitar la configuració de zones de comerç monotemàtiques

que no tinguin a veure amb el model comercial general del nostre municipi.

● Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que sigui

possible, les tramitacions amb altres àrees municipals.

● Promourem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la

retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor

afegit a la qualitat del servei.

● Fomentarem i  donarem suport  a  les  fires  tradicionals  i  artesanes  per  establir

canals  de comercialització  dels  productes  de la  terra  i  contribuirem,  així,  a  la

creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb denominació d’origen.

● Garantirem els instruments necessaris per crear marques de qualitat de productes

catalans, sigui quin sigui el sector productiu, i donar-los a conèixer a l’exterior.

● Vetllarem per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència

entre operadors comercials, com a element de defensa dels drets de les persones

consumidores.

● Promourem la  creació  d’entorns  urbanístics  amables  per  al  comerç,  amb una

atenció especial a les illes de vianants.

● Mantindrem i augmentarem la competitivitat de les nostres empreses comercials,

recuperant el dinamisme. 

● Donarem a conèixer el comerç de cada barri amb un pla de dinamització anual.

● Crearem una borsa municipal  de locals  buits  en col·laboració  amb el  Col·legi

d’Apis. 

● Crearem  el  programa  Aparador  Actiu  per  embellir  les  façanes  amb  botigues

tancades.
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● Informarem i facilitarem eines que permetin a l’empresari una reorientació i un ús

eficient dels seus recursos.

● Treballarem per assolir el termini màxim d’un mes per tots els tràmits relacionats

amb l’obertura de comerços.

● Fomentar la instal·lació de mitjanes superfícies als barris per crear dinamització

dels comerços. 

● Reforça i revitalització dels mercats municipals. 

● Replantejarem la viabilitat del Mercat del Pla. 

● Revitalitzarem l’Eix Comercial i el comerç de barri i la zona alta.

● Facilitarem la  formació  i  la  informació  de l’evolució  del  sector,  traslladant-li  el

coneixement  rellevant  per  al  creixement  i  desenvolupament  de  l’empresa

comercial catalana.

● Capacitarem la modernització comercial, la implementació de les TIC i el comerç

electrònic.

● Elaborarem i  aplicarem programes de sensibilització  sobre la  funció  social  del

comerç.

● Promourem la demanda i la comercialització de productes agraris i manufacturers

autòctons mitjançant  els  comerços locals,  i  desenvolupament  de la  cultura de

l’ecogastronomia (slow food).

● Mercats no sedentaris:

o Facilitarem  zones  aparcament en  solars  buits  propers  i  estudiarem  la

possibilitat  de tancar els carrers paral·lels al recinte del mercat per donar

millor servei als usuaris del mercat.

o Habilitarem temporalment de zones de càrrega i descàrrega  per facilitar la

compra.

o Promourem el repartiment del producte a domicili.

o Implementarem  un  pla  de  foment  reciclatge,  especialment  en  l’ús  de

bosses reutilitzables.

o Promourem  un  portal  de  venda  online i  una  app  mòbil  per  conèixer

productes i paradistes.

o Promourem l’elaboració d’un  pla de difusió  amb accions mensuals i  que

promogui els productes artesans i de proximitat.

o Revisarem  les  taxes,  amb  criteri  de  fiscalitat  progressiva  social  i

mediambiental.

o Ampliarem les hores de mercat i un cop al mes fomentarem que es pugui

fer mercat fins a la nit.
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o Cooperarem en buscar solucions als paradistes joves i majors de 52 anys

per donar viabilitat econòmica a l’activitat.

o Modernitzarem el mercat,  emmillarant-nos amb models d’èxit de mercats

europeus, per millorar-lo i innovar-lo i l’integrarem en l’oferta comercial de la

ciutat.

Pacte del Temps

Reconduirem el compromís de Lleida  per la Reforma Horària fet el 2016 i aturat

en l’actualitat. 

Els nostres objectius són:

● Sensibilitzar  la  ciutadania  de  Lleida  al  voltant  dels  avantatges  de  la

reforma.

● Donar  protagonisme  i  fer  partícips  als  principals  actors  del  municipi,

representats pels principals sectors.

● Recollir propostes de millora i acords en els diferents sectors del municipi.

● Formalitzar l’adhesió al Pacte del temps de Lleida.

● Elaborar un document final amb les propostes del Pacte.

●   Visualitzar el Pacte i els acords consensuats, fent-ne difusió.

●   Introduirem clàusules relacionades amb el pacte del temps i la conciliació

horària en la contractació pública.

1.6 Consum

Un mercat més democràtic i conscient 

 

Una  ciutat  que  vetlli  per  garantir  la  protecció  dels  drets  dels  consumidors,  com a

agents socials i econòmics, mitjançant la implicació d’organismes públics nacionals de

consum  amb  autonomia  organitzativa  i  pressupostària  pròpia  i  amb  l’impuls  i  el

compliment de normes jurídiques pròpies.
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Una  política  pionera  d’estat  per  garantir  el  drets  de  les

persones consumidores

Apostar per la implantació dels serveis públics de consum, controlant i supervisant les

empreses  per  garantir  els  drets  dels  consumidors,  tant  de  béns  com  de  serveis,

fomentant els processos d’arbitratge i mediació.

 

Mesures:

● Apostem per un consum responsable i promourem el reciclatge.

● Farem campanyes de sensibilització  per promoure la vida ”sense plàstics”.

● Invertirem esforços per implantar l’OMIC i l’OCIC, amb la col·laboració estreta de

les administracions locals, per agilitar i enfortir la relació amb les administracions.

● Fomentarem el  consum responsable,  sobre la base de criteris de sostenibilitat

cultural,  mediambiental  i  socioeconòmica,  com a via  per afavorir  un model  de

desenvolupament  econòmic  més  equilibrat,  amb  programes  de  formació  i

campanyes de sensibilització continuades.

● Promourem  els  convenis  de  col·laboració  amb  el  món  local  per  controlar  i

sancionar  les  activitats  econòmiques  en  les  quals  s’evidenciïn  situacions  de

competència deslleial que posin en risc la seguretat del consumidor i la qualitat

del servei.

● Fomentarem  el  diàleg  permanent  amb  les  organitzacions  empresarials  i

professionals per impulsar les bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a

estendre  l’adopció  de  pràctiques  que  responguin  a  la  responsabilitat  social

corporativa.

● Potenciarem  les  oficines  municipals  d’informació  al  consumidor,  ampliant  els

serveis a empresaris i comerciants en els aspectes que afecten els drets de les

persones consumidores.

● Farem difusió de les juntes arbitrals de consum com a solució de prestigi, pràctica

i gratuïta de solució de conflictes entre empresaris i consumidors.

● Promourem el consum responsable. 
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● Promourem tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació

segura i saludable. Establirem un programa de xerrades a les escoles per educar

els petits i joves i donar-los criteri perquè segueixin una alimentació saludable. 

● Vetllarem per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència

entre operadors comercials, com a element de defensa dels drets de les persones

consumidores.

● Fomentarem  del  consum  responsable,  entès  com  el  consum  de  productes  i

serveis de l’economia cooperativa i l’economia social i solidària. En aquest sentit,

treballarem  en  l’establiment  de  l’etiqueta  social  o  similars  en  l’àmbit  de  les

competències pròpies dels poders locals.

1.7 Empresa, indústria i serveis

L’empresa, motor d’una economia productiva, innovadora i solidària

El sector serveis és la principal font d’ocupació del municipi seguit de la indústria, la

construcció i l’agricultura, d’acord amb les dades de l’afiliació a la Seguretat Social

de l’any 2018. Una classificació que es repeteix amb les dades del valor afegit brut

(VAB). 

La indústria  agroalimentària  és el  principal  sector  exportador  de la  Vegueria de

Ponent,  però l’arribada i  la  creació  d’empreses del  sector  TIC i  la  recerca dels

centres de la Universitat de Lleida està diversificant el model industrial, agrari i de

serveis de la ciutat i de la Plana de Lleida. Els reptes que ha d’afrontar de forma

urgent   l’ecosistema  econòmic  i  el  teixit  social  de  la  ciutat  són  l’economia  4.0,

l’eficiència energètica i la transformació digital i només una adaptació ràpida i àgil a

aquests garantiran una societat cohesionada i una ciutat smart.

Un teixit empresarial competitiu en l’entorn globalitzat

L’economia catalana ha de tenir  la capacitat  i  estar  preparada per competir  en la

globalització. Per això, cal millorar la competitivitat de les empreses, especialment de

les  pimes,  invertir  contínuament  en  R+D+i,  disposar  de  les  infraestructures

necessàries,  garantir  l’accés al finançament assignant  recursos per potenciar  nous
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sectors  productius  i  creant  les  condicions  per  al  desenvolupament  d’ecosistemes

empresarials  que  propicien  l’activitat  econòmica,  reduir  els  costos  energètics,

impulsar la internacionalització, etc., convertint-se en un país TIC avançat i innovador.

En una economia globalitzada i hiperconnectada a nivell mundial, l’èxit dels sectors

econòmics lleidatans només serà possible per la col·laboració entre els diferents

agents de la “quàdruple hèlix”, com són  l’administració pública, agents de recerca i

innovació, empreses i societat civil. GlobaLleida i el Parc Agroalimentària Científic i

Tecnològic  de  Lleida  han  estat  fins  al  moment  les  eines  facilitadores  d’aquest

model. 

Així hi tot manca un pas més en la sostenibilitat del teixit empresarial i la creació de

llocs  de  treball,  cal  forjar   un  “Compromís  per  Lleida”  per  a  la  innovació,  la

internacionalització i la captació de talent. Un compromís per assolir els objectius

del   Pla  Horizon  2020  de  la  Unió  Europea,  aquest  aposta  per  un  creixement

econòmic regional i creació d’ocupació fonamentats en l’especialització intel·ligent

(smart specialisation), sostenibilitat ambiental i la cohesió social.

Lleida  disposa  de  les  eines  per  garantir  la  competitivitat  del  teixit  empresarial,

afavorir  nous  jaciments  d’ocupació  i  la  creació  de  noves  empreses,  startups  i

spinoffs.  Els  centres  de recerca i  innovació  vinculats  a la  Universitat  de Lleida,

Agrotècnio,  IRBL,  Inspires i  INDEST,  amb el  centre Eurecat  i  l’IRTA aporten el

coneixement  necessari  per  a  facilitar  l’adaptació  de  les  empreses  a  un  món

hiperconnectat on l’agilitat d’adaptació als canvis és la diferència entre la continuïtat

i la desaparició.

També cal actuar en la formació continuada dels treballadors, lifelong learning, per

evitar que siguin expulsats del mercat laboral. Cal que l’IMO faciliti i lideri al territori

aquesta  adaptació  a  les  noves  habilitats,  coneixements  i  competències  que

demanda la nova economia  de la Revolució 4.0 i de l’extensió de la intel·ligència

artificial.

Indústria competitiva en un entorn de digitalització

El concepte d’indústria 4.0, també conegut com a quarta revolució industrial, és una

oportunitat per guanyar competitivitat en un sector estratègic per al nostre país. En un

entorn de competència global, guanyar competitivitat és essencial si volem assolir una

millora dels salaris. És molt important que les administracions acompanyin empreses,

treballadors i actors econòmics en aquesta transició d’una indústria clàssica cap a una
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indústria intel·ligent que adopti la digitalització com a eina de millora de la productivitat.

Aquesta  indústria  intel·ligent  també  ha  de  permetre  assolir  millores  en  termes

ambientals,  en les condicions  laborals  dels  treballadors  i  una personalització  de la

producció  més  gran  segons  les  preferències  dels  consumidors.  En  línia  amb

l’estratègia  de  la  Comissió  Europea  Europa  2020,  la  Generalitat  de  Catalunya  va

aprovar l’any 2014 l’estratègia SmartCAT, amb l’objectiu de coordinar les iniciatives

locals i supramunicipals orientades a fomentar el desenvolupament i la integració de la

indústria 4.0 en el teixit empresarial català.

L’economia  smart  requereix,  a  banda  de  coneixement  i  innovació,  d’unes

infraestructures de comunicacions que garanteixin la seva competitivitat, com ara la

fibra òptica que connecti  el  teixit  econòmic i  de recerca lleidatà amb els principals

mercats i hubs d’investigació internacionals, accés de les empreses a les principals

xarxes de transport ferroviari i per carretera i una xarxa de transport públic que permeti

la  mobilitat  dels  empleats  i  professionals  als  llocs  de  treball.  A  banda  de  les

infraestructures de comunicació, l’èxit dels programes RIS3Cat i l’SmartCat a Lleida

també inclou garantir la connexió del teixit econòmic  a una xarxa d’energia eficient i el

finançament de les eines per assolir el bon funcionament d’una economia circular. 

Mesures:

● Assessorament  a  empreses  en  la  diagnosi  per  conèixer  el  potencial

d’integració  d’eines  de  digitalització  en  els  seus  processos  que  els

permetin guanyar competitivitat a nivell nacional i internacional.

● Actuacions público - privades en la formació digital de la ciutadania, dels

professionals autònoms i dels treballadors del sector privat.

El capital humà com a principal recurs

El  principal  actiu  que  té  Catalunya  és  el  talent  de  la  gent  i  la  seva  capacitat

d’emprendre de forma creativa i innovadora. És un recurs que depèn en bona mesura

de  la  qualitat  del  sistema  educatiu,  i  de  fins  a  quin  punt  aquest  és  capaç  de

comprendre, relacionar-se i generar sinergies amb el món de l’economia, oferint a tot

el jovent la igualtat d’oportunitats per orientar i construir el seu futur.

La formació de tota la ciutadania és, doncs, la base per desenvolupar l’economia del

país. I no només forjant joves estudiants amb capacitats per comprendre el món que

els envolta, amb un ensenyament superior de qualitat i excel·lència que garanteixi la
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igualtat d’oportunitats. I entenent també que és al llarg de la vida de totes les persones

que cal mantenir l’esforç educatiu. 

El  reconeixement  del  talent  femení  ha de ser  un  dels  motors  de creixement  i  de

progrés econòmic i social. Cal posar en valor el treball de les dones donant visibilitat a

les professionals i emprenedores i eliminant les desigualtats de gènere que es donen

en l’àmbit laboral.

La  Paeria  ha  de  ser  proactiva  en  la  creació,  captació  i  fidelització  del  talent,  la

diplomacia científica (SciTech Diplomacy)  i la formació per a la carrera professional de

ser una eina estratègica. Estem a  la societat de l’aprenentatge i els municipis hi tenen

un paper fonamental. 

Un govern republicà ha de facilitar  la continuïtat  al  mercat  laboral.  La formació,  el

gènere i l’edat condicionen accedir i mantenir-se dins el mercat laboral i no caure a

l’atur  de llarga durada i situacions de pobresa i marginalitat.  L’IMO ha de jugar un

paper fonamental.

La digitalització de l’economia i la societat suposa un canvi dràstic a nivell professional

i de relacions socials  en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes. La Paeria ha de

dissenyar i implementar polítiques públiques per a  la formació al llarg de la vida en

coordinació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, la Universitat de

Lleida, entitats empresarials, sindicats  i  els propis serveis de l’ajuntament.

La Paeria ha de ser un agent actiu en la inserció i la reinserció de la dona al mercat

laboral i per eliminar les barreres en el creixement professional i diferències salarials

que afecten negativament a  les dones. 

Combatre l’elevat atur juvenil, tant entre joves sense estudis com d’algunes titulacions

universitàries, ha de ser un prioritat per assolir una ciutat cohesionada i de futur. Cal

reorientar les accions realitzades en el marc del Sistema de Garantia Juvenil,  on la

inversió de molts recursos en formació i  en bonificacions a la contractació no s’ha

traduit en la participació de tot el col·lectiu beneficiari (només un 30% del total de joves

amb possibilitat) ni en la reducció de l’atur.

El desenvolupament sostenible com a objectiu econòmic

L’economia circular i  de low carbon ha de garantir una millora del medi ambient i la

creació  de  noves  oportunitats  de  negoci  i  de  jaciments  d’ocupació.  Un  canvi  que

impulsarà l’emprenedoria i les spinoff dels centres de recerca.
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El desig d’oferir un futur millor per a les properes generacions és un gran repte del

planeta, però alhora és una oportunitat per al nostre sistema econòmic i, per extensió,

per  al  nostre  teixit  empresarial.  Saber  transformar  els  reptes  de  la  sostenibilitat

ambiental en un canvi en el model industrial és un dels pilars de l’economia del nou

país.

Economia social per a la igualtat d’oportunitats i construir un

futur col·laboratiu

Treballarem per aconseguir que l’economia sigui una eina per a la reducció de les

desigualtats i per donar més oportunitats a tota la ciutadania amb l’esperit de ser més

justa  i  socialment  més  participativa,  i  defugint  posicions  elitistes,  classistes  i

masclistes.

L’economia és una eina fonamental per a la cohesió dels barris i de la ciutat de Lleida.

Una  ocupació  de  qualitat  sense  discriminacions  per  qüestions  d’identitat  sexual,

d’origen i d’edat és el fonament d’una ciutat republicana. La Paeria ha de ser un agent

actiu en fomentar la integració de les persones vulnerables al món laboral d’acord amb

les  entitats  i  iniciatives  del  tercer  sector.  El  suport  al  cooperativisme,  a  espais  de

coworking i als centres de treball especial (Shalom, Aspros, Acudam, Allem…)l també

formen part de l’esperit republicà de crear valors cívics i cohesió de la comunitat.

Per això, el nou estat emprenedor també ha de ser-ho en l’àmbit social, desplegant

una estratègia de concertació amb el tercer sector  amb la finalitat  d’atendre més i

millor  les  persones  vulnerables  en  un  context  social  canviant,  de  gran  diversitat,

d’heterogeneïtat  i  demandes específiques que el  sector  públic  no sempre arriba a

cobrir amb celeritat i eficiència en la gestió.

La  factura  social  de  les  desigualtats,  a  banda  d’evidenciar  la  realitat  d’un  fracàs

col·lectiu d’ordre moral i cívic, acaba sent massa cara, fins i tot econòmicament. 

Uns municipis emprenedors que facilitin l’activitat empresarial

Un sistema econòmic sòlid i divers necessita d’una administració capaç de permetre

elaborar una política de desenvolupament industrial sense les restriccions de l’actual

marc  econòmic,  amb  recursos  suficients  i  amb  la  capacitat  de  comprendre  les

necessitats pròpies del teixit empresarial català.
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Per això, cal passar d’un Estat espanyol que fa trampes amb les pimes a un Estat

català que els faci de trampolí,  construint  una administració que ajudi a fer créixer

l’activitat d’autònoms i pimes.

Garantir un ecosistema industrial innovador i creador d’ocupació de qualitat ha de ser

la  prioritat  del  govern  municipal.  La  Paeria  ha de facilitar  la  implantació  de noves

empreses, captar talent i impulsar que els joves emprenedors puguin dur a terme les

seves idees. 

Les pimes, autònoms i emprenedors requereixen d’una administració municipal àgil i

facilitadora en la tramitació i resolució dels expedients, només així s’aconsegueix el

creixement econòmic i la creació de llocs de treballs en un món hiperconnectat i en

canvi constant. 

Mesures:

Projecte  republicà  de  col·laboració  regional  i  promoció
internacional

● Enfortir  la  col·laboració  amb  les  diferents  administracions,  organitzacions

empresarials i sindicals i amb els centres de recerca que actuen a l’àmbit

d’influència de la ciutat de Lleida. Les bones pràctiques del consorci regional

GlobaLleida  han  de  centrar-se  en  l’adaptació  a  la  nova  societat  de

l’aprenentatge, la creació d’indústria  i serveis i l’economia circular.

● La Universitat de Lleida serà el soci prioritari en la recerca, la transferència

de coneixement i   la innovació per a la generació d’ocupació i  la inclusió

social.

● El talent lleidatà que resideix a l’estranger ha de ser un ambaixador de les

oportunitats  de  negoci  i  d’innovació  de  la  nostra  ciutat.  Cal  reforçar  el

programa Ambaixadors de Lleida i esdevenir una xarxa d’agents de promoció

de la ciutat i de la seva regió. La diplomàcia SciTech estaria inclós en aquest

projecte. 

Emprenedoria social i republicana

● Potenciarem  les  empreses  d’inserció  i  integració  laboral  per  a  persones

vulnerables i discapacitades.
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● Contribuirem  a  les  iniciatives  de  promoció  i  difusió  de  les  empreses  i

organitzacions de l’economia social i solidària.

● Incentivarem  la  participació  d’empreses  de  l’economia  social  en  el

subministrament de serveis públics, com ara les escoles bressol.

● Impulsarem noves fórmules de partenariat entre l’administració pública i les

empreses de l’economia social per a la gestió de serveis de responsabilitat

pública, incentivant la cooperació i la corresponsabilitat pública i privada.

● Exercirem de punt  d’informació  per  a  les  futures  persones emprenedores

cooperatives,  orientant-les  en la  fórmula  cooperativa  o  redirigint-les  a  les

entitats especialitzades.

● Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del municipi.

● Fomentarem la cooperació entre empreses del territori, afavorint la fortalesa

d’un entramat econòmic local. 

● Establirem i desenvoluparem una política per ajudar a la creació d’espais de

coworking als barris i poblacions del terme municipal.

● Impulsarem un  servei  d’acompanyament  financer  en  la  creació  de  noves

empreses i per donar suport als nous emprenedors. 

● Crearem un sistema d’interlocució única de les empreses amb l’Administració

per facilitar totes les tramitacions.

● Donarem suport a l’obertura de nous comerços amb la bonificació del 100%

de les taxes i impostos municipals durant el primer any.

● Ampliarem la línia de microcrèdits per a nous emprenedors. 

Per la sostenibilitat de l’economia

● Fomentarem i promourem de forma activa i prioritària el consum responsable

i sostenible amb l’impuls dels productes de proximitat i quilòmetre zero, així

com la garantia dels estàndards ambientals i socials en el mercat.

● Potenciarem  l’autoconsum  d’energies  renovables,  regulant-lo  a  favor  dels

consumidors,  les  famílies  i  les  empreses,  i  incentivant-lo  en  habitatges  i

centres  de  treball  com  a  forma  més  neta,  econòmica,  sostenible  i

cooperativa.

● Promourem una economia de reducció del carboni “low carbon” i facilitarem

l’adaptació de l’ecosistema industrial, de la construcció, agrari i de serveis a

l’economia circular de residu zero. 

● Promourem  la  implantació  de  l'economia  circular.  Donarem  suport  al

desenvolupament d'estratègies locals a favor de l'economia circular com són
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la  compra  pública  de  productes  verds,  la  implantació  de  processos  de

sensibilització, participació i difusió de la conversió de residus en recursos, la

conversió de la deixalleria en eina al servei de la reparació, actualització i

reciclatge d’objectes.

● Convertirem  la  introducció  progressiva  de  l’economia  circular  en  una

oportunitat  per  invertir  i  crear  nous llocs  de treball  en  noves professions,

relacionades amb un món més sostenible, com ho són totes les formes de

reparació, reutilització o ús alternatiu.

● Recorrerem  a  les  línies  específiques  que  destina  la  Unió  Europea  a

l’economia circular, línies en que està finançant el 50% de les inversions.

● Promourem  un  model  de  desenvolupament  urbà  sostenible,  inclusiu  i

resilient, augmentant la demanda d'activitats socioeconòmiques generadores

de béns i  serveis mediambientals,  el  que es traduirà en ocupació verda i

ocupació social de major qualitat i valor afegit.

● Fomentarem la  cooperació  entre  administracions  i  fixarem el  rumb cap a

desenvolupar  i  compartir  bones  pràctiques  entre  ciutats,  en  el  marc  de

desenvolupament d'Estratègies Locals per a una Economia Circular.

● Fomentarem  la  implicació  de  la  comunitat  científica  en  la  investigació  i

desenvolupament  de  programes  d'economia  circular  i  en  el  suport  i

desenvolupament de les estratègies locals.

● Bonificació d’ICIO a instal·lacions solars i rehabilitació.

● Serem  proactius  i  curosos  en  el  compliment  de  les  normatives  sobre

contaminació odorífera industrial.

Modernització i eficàcia competitiva

● Transformació dels polígons industrials de Lleida en espais atractius per

les inversions.

● Promourem la qualificació  del sòl per ús empresarial de manera urgent i

desenvoluparem el polígon de Torreblanca – Quatre Pilans i logístics.

● Promourem la reserva de sol per facilitar el trasllat de la CLH.

● Contribuirem a la conservació dels vials, zones verdes i enllumenat dels

polígons  industrials  del  terme  municipal  d’acord  amb  les  empreses  i

associacions  que  hi  actuen.  La  gestió  dels  residus  i  la  reducció  de  la

contaminació de l’aire són prioritaris.
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● Promourem les comunicacions adequades dels polígons industrials amb

les grans infraestructures viàries i de comunicacions de fibra òptica d’alta

velocitat i capacitat.  L’alliberament del peatge de l’AP-2 fins a Soses i el

transport de mercaderies per ferrocarril seran prioritaris. 

● Dissenyarem una xarxa de transport públic que arribi a tots els polígons

industrials  i  comercials  del  terme  municipal  d’acord  amb  els  agents

implicats.

● Impulsarem  l’especialització  intel·ligent  (“smart  specialisation”)  i  la

col·laboració entre tots els agents de l’activitat econòmica d’acord amb les

línies del RIS3CAT, SmartCatalonia i els projectes europeus del programa

Horizon 2020. 

● Incentivarem i  facilitarem la  incorporació  de  les  empreses a  les  noves

tecnologies. L’exemple del Parc Científic i Tecnològic de Gardeny i d’altres

iniciatives privades en altres barris i polígons de la ciutat han de servir per

convertir Lleida en un hub d’indústries TIC i adaptades als reptes de la

revolució 4.0

● Impulsarem la Fira de la Contractació Pública per donar a conèixer les

contractacions  municipals  i  obrir  els  concursos  públics  a  les  petites  i

mitjanes empreses de Lleida.

Millores socials en els concursos, convenis i contractes

● Impulsarem i normalitzarem l’ús de clàusules socials en els concursos i

processos d’adjudicació de contractes públics.

● Utilitzarem  les  guies  i  codis  de  contractació  existents  i  que  no  s’han

implementat.

● Incentivarem,  mitjançant  processos de contractació  i  compra públiques,

empreses i organitzacions que es comprometin a millorar el mercat laboral

tant  pel  que  fa  a  l’estabilitat  dels  llocs  de  treball  com pel  que  fa  a  la

convergència dels salaris, contribuint a la dinamització de l’economia local.

Comunicació

● Durem a terme programes de difusió de l’economia social i solidària per

augmentar  el  grau de coneixement  entre  la  ciutadania,  com també els

beneficis que s’extreuen per a les persones i per al territori.
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● Establirem  i  mantindrem  una  comunicació  directa  amb  les  principals

indústries  i  empreses  ubicades  al  municipi,  a  fi  de  detectar  possibles

empreses  en  crisi.  Establirem  negociacions  amb  les  patronals

empresarials i els sindicats per oferir meses de diàleg per implantar noves

empreses als municipis amb ofertes de sòl industrial, amb incentius per a

la industrialització de zones d’especial interès.

● Ajut  al  finançament.  Cooperarem  amb  les  entitats  de  banca  ètica  i

cooperatives de crèdit a l’hora de desenvolupar les activitats financeres de

les institucions públiques.
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1.8 Política econòmica i financera

Municipis emprenedors de prosperitat compartida

Els  municipis  republicans  han  de  prendre  un  protagonisme  actiu  en  l’estímul  de

l’economia  i  fer  possible  la  llibertat  de  la  seva  ciutadania  en  la  seva  dimensió

econòmica, aconseguint l’absència de dominació de qualsevol tipus, en especial de les

grans corporacions i dels poders econòmics. Només un país pròsper, construït sobre

una forta base industrial i innovadora i amb unes institucions eficients i independents

dels poders econòmics pot garantir que el creixement sigui compartit i s’avanci cap a

una societat sense desigualtats i basada en la llibertat i la responsabilitat personal.

Una fiscalitat justa i eficient que garanteixi l’estat del benestar i

la  funció  redistributiva,  i  que  fomenti  la  competitivitat  i  la

prosperitat compartides 

Els municipis republicans han de dotar-se d’un marc fiscal més simplificat, eficient i

adaptat a les noves realitats econòmiques. En l’àmbit de la política d’ingressos, cal

tractar de manera molt més favorable fiscalment les rendes del treball, gravar el capital

especulatiu, incentivar fiscalment l’R+D+i i la reinversió productiva i penalitzar el frau

fiscal. En les polítiques de despesa, apostem per uns municipis socialment inversors i

redistribuïdors que generin noves condicions de mercat més equitatives i garanteixin la

igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania i agents econòmics.

L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i

deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la

fiscalitat. Malgrat aquestes rigideses, és important que els ajuntaments esgotin tot el

recorregut normatiu per intentar incloure elements de progressivitat  en figures com

l’impost sobre béns immobles, la taxa de residus, les taxes d’escoles bressol, etc., i, a

més,  dissenyin  solucions  imaginatives  per  instrumentar  polítiques  destinades  a

compensar  el  caràcter  regressiu  de  figures  com  l’IBI,  per  exemple,  amb  les

bonificacions indirectes en forma d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica.

Per altre costat, per la via de les taxes i preus públics cal abordar noves figures que

permetin  corregir,  en  part,  les  disfuncions  existents  en  àmbits  tan  rellevants  com

l’energètic  o  el  sistema  financer,  incidint  en  els  beneficis  que  obtenen  els  grans
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oligopolis i les entitats financeres i destinant els ingressos a polítiques específiques

per combatre la pobresa energètica o l’emergència d’habitatge.

Un altre aspecte en el qual exigim continuar avançant és l’ambiental, i fer-ho des de

les diferents figures tributàries amb l’objectiu de fomentar i facilitar la transició cap a

un  model  d’energia  sostenible i  respectuós  amb  el  medi  ambient.  És  cert  que

l’actual normativa estatal no ajuda (l’anomenat “impost al sòl” n’és un exemple), però

malgrat  tot  els  ajuntaments  tenen  un  petit  marge  per  bonificar  l’ús  d’energies

sostenibles i afavorir aquesta transició.

L’objectiu de tot plegat ha de ser avançar cap a un model de fiscalitat progressiva,

respectuosa amb el medi ambient i orientada a corregir desigualtats.

Pel que fa als pressupostos municipals, apostem clarament per retornar els superàvits

a la ciutadania en forma de millors serveis públics i executant inversions prioritàries,

posant fi a una etapa d’austeritat imposada pel govern espanyol. Aquest nou escenari

expansiu també requereix d’un exercici de responsabilitat en la gestió que garanteixi la

bona salut de les finances dels ajuntaments, fugint de projectes sobredimensionats i

posant per davant els interessos dels ciutadans. El millor llegat que podem deixar és

una gestió responsable, prioritzant aquells projectes de ciutat que generin consens i

responguin a un interès general.

Els  municipis  republicans  també  han  de  ser  municipis  ben  gestionats,  amb  uns

pressupostos  equilibrats  i  amb  capacitat  de  replantejar  i  redefinir  les  prioritats  de

despesa en funció de les necessitats del municipi, més enllà del model tradicional de

pressupostos purament incrementalistes.

Mesures generals:

● Avançarem  en  el  model  de  fiscalitat  progressiva  en  els  impostos  i

desenvoluparem  un  model  de  tarifació  social  en  taxes  i  preus  públics  amb

l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.

● Aplicarem  incentius  fiscals  a  autònoms  i  empreses  de  nova  creació  amb

l’objectiu de fomentar la creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic

de proximitat.
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● Aplicarem incentius fiscals a ciutadania i empreses que es dotin de sistemes

d’aprofitament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la transició cap a

un model energètic sostenible i desvinculat dels interessos dels grans oligopolis.

● Aplicarem exempcions fiscals al transport elèctric amb l’objectiu de reduir les

emissions contaminants als nuclis urbans de pobles i ciutats.

● Simplificarem l’estructura impositiva i farem ús de les noves tecnologies per

facilitar al màxim la relació entre ciutadania i administració en el compliment de

les obligacions tributàries, passant d’un model de relació jeràrquica a un model de

col·laboració i confiança entre ciutadans i Ajuntament.

● Dissenyarem  mecanismes  de  col·laboració  amb  l’Agència  Tributària  de

Catalunya amb l’objectiu de facilitar la coordinació en la lluita contra el frau fiscal,

agilitzarem  les  relacions  amb  els  contribuents  i  facilitarem  la  introducció  de

mecanismes fiscals vinculats a la capacitat econòmica.

● Dissenyarem  mecanismes  que  permetin  la  participació  i  el  debat  de  la

ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals.

● Facilitarem  la  rendició  de  comptes  davant  la  ciutadania  en  relació  amb

l’execució dels pressupostos municipals.

● Treballarem per la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere als

pressupostos públics.

Formes de gestió dels serveis públics

Prioritzem formes de gestió pública i valorem les privades quan es justifiquen per raó

d’eficàcia i  estalvi  .  En els  cassos de serveis externalitzats,  si  bé és cert  que una

manera  de  recuperar  aquest  control  de  la  gestió  és  precisament  mitjançant  la

internalització  de  serveis,  també  és  veritat  que  una  revisió  a  fons  dels  plecs  de

clàusules de les concessions ens ha de permetre recuperar aquest control quan sigui

necessari.

 

Des d’una òptica de responsabilitat, entenem que prèviament a adoptar un acord de

canvi en la forma de gestió d’un servei cal realitzar una exhaustiva anàlisi tècnica i

econòmica que determini els estalvis potencials, garanteixi la continuïtat laboral dels
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treballadors  i  sobretot  posi  l’interès  general  per  davant  de  qualsevol interès

particular.

Lluny d’assumir una posició purament dogmàtica en un sentit o altre, entenem que el

debat  de  les  remunicipalitzacions  ha  d’anar  acompanyat  d’un  exercici  de

responsabilitat per part de tots els actors polítics. En aquells serveis que no presta de

manera directa l’Ajuntament, els plecs de clàusules del contracte han de servir perquè

l’administració garanteixi unes condicions laborals dignes per als treballadors de les

empreses concessionàries i per avaluar el compliment dels estàndards de qualitat en

la prestació d’aquests serveis.

Mesures:

● Avaluarem els serveis de la Paeria per aconseguir  estalvi econòmic i la

millora de l’eficiència.

● Impulsarem un pla financer amb la voluntat de reduir l’endeutament.

● Avançarem  cap  a  un  model  de  fiscalitat  progressiva  i  orientada  a  la

sostenibilitat mediambiental, tot promovent l’economia productiva. 

● Plantejarem una revisió cadastral urbana i rústica del terme municipal de

Lleida.

● Aplicarem un tipus diferencial d’IBI al 10% més alt dels valors cadastrals

no residencials.

● Revisarem  els  límits  de  valor  cadastral  que  permeten  acollir-se  a

bonificacions per acompanyar les mesures de progressivitat fiscal.

● Aplicarem rigor pressupostari en les obres públiques municipals. 

● Garantirem el pagament de les factures en un termini mitjà de 30 dies. 

● Impulsarem una tarifa plana d’impostos per facilitar  el  pagament de les

famílies. 

● Aplicarem bonificacions a la rehabilitació i  millores fiscals a les famílies

nombroses.

● Aplicarem Incentius fiscals a la rehabilitació energètica, amb bonificacions

de fins el 50%.

● En la contractació municipal,  aplicarem la Guia de Contractació Pública

Responsable.

● Treballarem  per  aconseguir  unes  autèntiques  condicions  d’igualtat  en

l’accés a la contractació municipal, dins el marc legal vigent.
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● Fragmentarem o adjudicarem per fases l’obra civil, amb trams més petits

als quals puguin accedir també empreses constructores locals.

● Analitzarem la relació amb les empreses concessionàries amb l’objectiu de

millorar els serveis i reduir la despesa.

● L’EMU s’ha de reformular, reduint el seu endeutament i transformant-lo en

una agència eficaç de gestió de l’habitatge públic.

● El PCiTAL és un motor del desenvolupament de la ciutat. Treballarem per

reduir el seu endeutament, millorarem l’entorn i els accessos i donarem

suport al seu creixement.

● Estudiarem la municipalització del sistema de cobrament del servei d’aigua

potable i sanejament, eliminant l’actual sistema de preu públic gestionat

per la companyia i amb la implantació d’una taxa municipal. Aquest nou

sistema ha de permetre a l’ajuntament més transparència i  mantenir  el

control  i  la  decisió  sobre el  talls  de subministrament,  la  modificació  de

comptadors comunitaris  i  la  licitació  pública  de les obres de renovació,

manteniment i ampliació de la xarxa de subministrament d’aigua potable i

clavegueram.

● Monitoritzarem les declaracions de les empreses de distribució en relació a

les taxes pel dret de pas de cablejats i instal·lacions.

● Serem exigents en el compliment de l’elaboració d’un pla d’igualtat a les

empreses en què la llei ho estableixi i que vulguin establir-se a la ciutat i

encoratjarem aquelles per a les quals no sigui obligatori a fer-ho. Es tindrà

en compte també l’aplicació de mesures de conciliació familiar.

● Impulsarem la  creació  de  taxes  municipals  que  cobrin  a  les  empreses

distribuïdores  per  la  utilització  de  qualsevol  infraestructura  municipal  o

local o els drets de pas en terreny públic fora dels casc urbà de qualsevol

instal·lació de subministrament elèctric, comunicacions, aigua o de gas.

1.9 Treball, pensions i economia social

Els municipis del treball digne

En els municipis republicans s’ha de bastir un mercat de treball enfocat al fet que les

persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de

condicions, amb seguretat en la feina, amb participació en la presa de decisions de les

empreses i amb concertació social en les relacions laborals. 
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El  mercat  de  treball  es  basarà  en  les  feines  per  compte  aliè,  l’autoocupació,

l’emprenedoria i la funció pública. 

El mercat laboral es dotarà d’una inversió sostenible i eficient en infraestructures i d’un

sistema de cotització adequat que permetrà establir un sistema de protecció social a la

ciutadania (prestacions contributives i no contributives) i col·laborarem a combatre el

frau contractual.

Suport a l’emprenedoria i al treball autònom 

Catalunya  és  un  país  en  què  l’emprenedoria  ha  estat  present  històricament.

Emprendre va associat a la nostra manera de ser i de fer. El suport a l’emprenedoria i

al  treball  autònom ha de facilitar  el  naixement  de projectes emprenedors i  la  seva

consolidació, així com una clara legislació del treball autònom, tant en la definició com

en la regulació fiscal i de seguretat social. I és aquest esperit el que s’ha de potenciar

si volem que Catalunya sigui capdavantera en recerca, desenvolupament i innovació, i

el que comportarà creixement econòmic. Alta inversió en recerca, desenvolupament i

innovació, com a sistema de reinversió permanent de part dels excedents i beneficis

tant de les empreses com de les administracions, amb la millora de la transferència de

coneixement i de la recerca generada, i una atenció especial a la recerca enfocada

cap a les oportunitats específiques.

Afavorir i enfortir als municipis la creació d’espais de treball col·laboratiu per aprofitar

les sinergies locals i impulsar projectes que reverteixin en el territori.

Impuls a l’economia social, tercer sector i cooperatives, com a
motor de transformació del model econòmic cap a un model
més responsable, sostenible i basat en les persones

S’impulsarà de forma preferent l’economia social, el tercer sector i les cooperatives,

perquè  sigui  el  motor  de transformació  del  model  econòmic  cap a  un model  més

responsable, sostenible i basat en les persones. Per consolidar aquesta transformació,

també s’impulsarà la cultura d’empresa social entre el conjunt del teixit empresarial,

incentivant comportaments socialment responsables i no exclusivament d’obtenció de

beneficis empresarials.
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Ser un actor més en l’economia social i tercer sector com a promotor del sector i soci

necessari al municipi. És necessària la incorporació de criteris socials a les empreses,

públiques i privades, així com a l’administració pública del país. La transformació del

model no es produirà únicament pel creixement de les entitats de l’economia social,

tercer sector i cooperatives, sinó que també, per completar la transformació del model

econòmic, cal impulsar el consum responsable: una demanda racional, conscienciada i

coneixedora de l’impacte de les seves decisions de compra.

Els ajuntaments han de liderar la incorporació de criteris socials en el teixit empresarial

del  seu  municipi.  Els  ajuntaments  han  de  vetllar  que  en  els  seus  concursos  i

subcontractacions es respecti la legalitat i no s’afavoreixin empreses que puguin optar

a fer treballs públics amb salaris que incompleixin el conveni sectorial o estiguin per

sota. Si això és el que volem per a la gent treballadora del nostre municipi, hem de

donar exemple exigint-ho a les empreses que treballin per a l’administració.

Millora  de  l’ocupabilitat  mitjançant  polítiques  actives

d’ocupació

L’administració pública ha de treballar pel desenvolupament local mitjançant la creació

d’ocupació, especialment en els col·lectius amb més dificultats (joves, dones, etc.), la

promoció del progrés empresarial, amb la conseqüent generació d’ocupació, el foment

del reciclatge i la formació continuada dels treballadors i treballadores i les persones

emprenedores, la detecció de productes i serveis o sectors estratègics amb potencial

innovador generadors de noves ocupacions, el foment de la creació d’associacions o

xarxes vinculades a l’ocupació o la potenciació de polítiques actives d’integració social

dels sectors més desfavorits, especialment els de risc d’exclusió social. 

Les polítiques actives d’ocupació han d’anar dirigides a la recuperació de les persones

sense ocupació, amb programes de capacitació i inserció laboral amb la participació

dels diferents actors socials i liderats des de l’administració pública. Conèixer la realitat

del  sector  productiu  i  teixir  complicitats  entre  el  Servei  Públic  d’Ocupació,  les

empreses i els ajuntaments, ha de ser la base per establir programes de foment de

l’ocupació.

Unes polítiques actives fortes són un element indispensable per treballar l’ocupabilitat

de  les  persones,  construir  un  marc  de  relacions  laborals  més  àgil  i  segur  per  a

empreses i treballadors i treballadores i ser un factor favorable a la productivitat de

l’economia.
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Les  polítiques  actives  a  la  Catalunya  del  futur  han  de  versar  sobre  dos  eixos;  la

integralitat i la territorialitat. Només amb polítiques integrals –actives i passives– ens

podem apropar  amb èxit  al  fenomen de  l’atur  de  llarga  durada  i  el  de  col·lectius

d’especials dificultats. Les oficines d’ocupació han de gestionar de manera integral les

polítiques actives vinculades a l’activació i també les polítiques passives vinculades a

les prestacions d’atur i subsidis. D’altra banda, el treball es crea a cada territori d’acord

amb les oportunitats i potencialitats que li són pròpies. La planificació de les polítiques

actives ha de ser també territorial i, per això, esdevé essencial que hi hagi estratègies

territorials que degudament concertades socialment permetin a posteriori la màxima

eficiència de les polítiques actives que s’hi facin.

Treballar  les  polítiques actives  en l’àmbit  municipal  de forma transversal  entre les

àrees  municipals  (Promoció  Econòmica,  Serveis  Socials,  Ensenyament,  etc.).  En

l’àmbit  local,  cal  aprofitar  el  coneixement  que tenim dels  nostres recursos i  de les

nostres persones.

Els pactes locals per a l’ocupació

Per  implementar  un pacte  local  per  a  l’ocupació,  es  proposa,  en  primer  terme,  la

creació i potenciació de les taules per a l’ocupació com a ens on participen els agents

econòmics:  representants  institucionals,  empresariat,  sindicats,  agrupacions  de

comerciants,  assemblees  de  persones  a  l’atur,  etc.  En  el  marc  de  la  taula  per  a

l’ocupació,  es  proposaran  i  es  debatran  les  línies  marc  d’actuació  que  es

materialitzaran  en  l’elaboració  i  la  implementació  del  pacte  local  per  a  l’ocupació

(PLO). 

En l’elaboració de les polítiques públiques de promoció econòmica, és imprescindible

tenir instruments de diagnosi d’allò que succeeix al mercat i fer un seguiment dels

principals  indicadors  socioeconòmics,  especialment  l’indicador  del  nombre  de

persones  aturades  del  municipi  registrades  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya

desagregat per sexe, tenint en compte les persones que fan formació o tenen altres

causes per les quals suspenen l’alta com a demandants d’ocupació i ja no consten

com a aturades, ja que hi  ha molta més gent aturada que la que està registrada.

S’han  de  considerar  també  totes  les  persones  que  ja  no  tenen  dret,  segons  la

normativa  aplicable,  a  accedir  a  qualsevol  tipus  de  prestació  o  subsidi  per

desocupació, en no haver pogut generar prou cotitzacions.
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Per  tant,  és  molt  important  la  funció  i  el  contingut  que  es  doni  als  observatoris

d’ocupació de Catalunya. No es tracta de simples organismes burocràtics. En aquest

sentit, es proposa la creació i potenciació, principalment per mitjà dels ens supralocals,

com  ara  els  consells  comarcals,  dels  observatoris  socioeconòmics,  a  fi  que

proporcionin la informació necessària a les taules per a l’ocupació, en el marc del Pla

estadístic de Catalunya. 

Les meses locals d’ocupació, en l’àmbit municipal, són un molt bon instrument per fer

xarxa amb les empreses locals. El diàleg i la posada en comú de problemàtiques o

necessitats és el primer pas per trobar solucions a situacions que sovint són comunes

a moltes d’elles. Aquestes meses també serveixen perquè les empreses reconeguin

l’Ajuntament com un interlocutor vàlid en el seu dia a dia i l’Ajuntament pugui reduir

l’atur  local  o  intentar  millorar  les  condicions  de  les  persones  que  treballen  al  seu

municipi, també de forma transversal (accessos, formació, etc.).

Mesures: 

● Elaborarem la Relació de Llocs de Treball a l’ajuntament.

● L’IMO és un bon instrument per canalitzar les polítiques d’ocupació a la ciutat,

però  té  molt  més  recorregut.  Cal  enfortir-lo  i  ajudar  als  seus  professionals  a

desplegar tota la seva potencialitat.

● Enfortirem la relació entre el sistema d’ocupació, el servei d’ocupació i el territori,

coneixedors  de  la  realitat  lleidatana,  potenciant  l’intercanvi  d’informació,  i

compartint-la per elaborar programes específics i més àgils.

● Garantirem l’orientació intensiva en les polítiques d’ocupació com a instrument per

empoderar les persones en un mercat de treball complex i alhora fer eficient la

inversió en formació ocupacional.

● El plans locals d’ocupació han de ser una eina adreçada als col·lectius de més

difícil inserció laboral i no una eina per cobrir necessitats de contractació dels ens

territorials. Ha de ser un pont entre una situació temporal de desocupació i el món

laboral i, per això, han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció

que garanteixi  que aquests plans,  anomenats actualment de treball  i  formació,

garanteixen el dret subjectiu a l’ocupabilitat dels qui hi participen, així com la seva

inserció efectiva.
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● Potenciarem la formació ocupacional com a valor afegit en les polítiques actives

d’ocupació. Adaptarem la formació a la realitat del teixit productiu local, mitjançant

la prospecció d’empreses i el coneixement del teixit productiu.

● Incrementarem els recursos propis que es destinen a polítiques actives.

● Afrontarem el repte de transformar les polítiques d’ocupació i la inversió que s’hi

destina, millorant el pes de les polítiques actives enfront de les passives.

● Treballarem conjuntament amb els ens locals veïns i els ens supralocals a l’hora

de planificar i dur a terme actuacions al municipi, per garantir la millor eficiència

possible dels recursos públics que es destinen a promoció econòmica. Per això,

cal tenir en compte els fluxos de dinamisme econòmic que emanen del sistema

urbà de Lleida.

● Detectarem les necessitats formatives de les persones i les empreses per millorar

l’ocupabilitat a Lleida elaborant programes conjunts.

● Intensificarem la detecció de famílies de Lleida que es trobin per sota del llindar

de la pobresa perquè formin part d’un col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la

plena escolarització, l’alimentació normal, l’habitatge i l’acompanyament necessari

per a la seva inserció sociolaboral. 

● Impulsarem accions de foment  de la  contractació  pública  de persones trans i

protegirem la reincorporació al seu lloc de treball.

● Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb

una atenció especial als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que

tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i més grans de 45

anys.

● Establirem  una  borsa  de  treball  municipal  d’accés  fàcil  –operativa

telemàticament– a què puguin accedir  ocupadors i demandants d’ocupació,  en

coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per conèixer

les necessitats del teixit empresarial.

● Promourem el  voluntariat  entre  persones sèniors  prejubilades  i  jubilades,  amb

bagatge  professional,  per  fer  mentoratge  a  persones  emprenedores  i

recercadores de treball.

● Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials.

● Promourem  la  contractació  responsable,  tant  a  l’Ajuntament  (fomentant  la

participació en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de

treball)  com  al  teixit  empresarial  i  comercial  dels  municipis,  amb  possibles

bonificacions fiscals.
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● Establirem  ajudes  a  la  contractació,  afavorint  les  empreses  que  facin

contractacions a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral.

● Establirem  punts  on  informar  i  assessorar  en  el  terreny  tècnic  i  financer  les

persones que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així

com d’autoocupació.

● Col·laborarem  en  l’establiment  de  canals  de  comunicació  entre  els  centres

educatius,  les  empreses  i  les  administracions  per  ajustar  l’oferta  de  formació

professional a les necessitats locals del mercat de treball.

● Crearem  els  òrgans  consultius  i  de  participació  social  que  puguin  vertebrar

aquesta comunicació. Durem a terme una política de foment de l’emprenedoria en

les ordenances municipals.

● Aprofitarem les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a

activitats promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de persones

aturades.

● Crearem una pàgina web que centralitzi les diverses borses de treball.

● Implementarem un programa de suport específic als aturats de més de 40 anys.

● Elaborarem un mapa de professions i oficis de Lleida.
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2. LLEIDA CONNECTADA

#habitatgedigne  #cooperativisme  #cohousing  #solidaritaturbana  #pobresaenergetica
#agendaurbana  #espaipúblic  #agrocultura  #mobilitat  #sostenibilitat  #territori  #horta
#energiesrenovables #animalistes

2.1 Habitatge

El dret a l’habitatge digne

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Tan important per

a les persones com ho puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència.

L’homologació de les polítiques públiques que el facin possible i el seu finançament,

amb  els  referents  europeus  que  puguin  ser  equiparables  a  Catalunya,  és  una

necessitat i una obligació. En l’actualitat, no es pot afirmar que es compleix l’obligació

recollida a l’article 26 de l’Estatut quan diu que les mesures tendents a garantir l’accés

a l’habitatge de les persones que no disposen de recursos suficients és una obligació

dels poders públics recollida a la Carta de Drets Fonamentals de la UE.

El cost de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa de pobresa, la

determinació de les desigualtats i l’exclusió social. Cal establir mecanismes que evitin

la reproducció de les circumstàncies que van portar a la bombolla immobiliària i els

seus efectes socials col·laterals en el futur. Tenim el repte de millorar l’actual ràtio del

cost de l’habitatge en relació amb la renda disponible de les famílies i  de prevenir

tensions de preus de factors de demanda no derivades de l’ús habitual de l’habitatge.

La política d’habitatge ha de preveure noves formes de tinença i tendir cap al valor

d’ús d’aquest i no només cap al valor d’inversió, fomentant el creixement del parc de

lloguer  i,  especialment,  del  parc  subjecte  a  algun  tipus  de  protecció  pública.  La

rehabilitació  des de la  millora  de l’actual  parc d’habitatges esdevindrà  prioritària  a

Catalunya, de manera conjuntada amb la regeneració d’àrees urbanes al servei de la

cohesió social.

defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic.

L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies ha estat una

de les principals preocupacions ciutadanes en els anys de la bombolla, que els plans

d’habitatge  no  van  resoldre,  per  una  dinàmica  de  preus  conseqüència  directa  del

model econòmic.  En l’escenari  postcrisi,  evitar l’exclusió social  residencial  derivada

55



dels  desnonaments  ha  esdevingut  la  principal  prioritat  de  qualsevol  política

d’habitatge. 

L’habitatge,  com a conseqüència  de l’actual  context  socioeconòmic,  s’ha convertit

més en un bé que en un dret, i són moltes les famílies que han estat o poden ser

desnonades en els propers anys; per això, l’acció principal des dels ajuntaments no

pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l, perquè

l’habitatge és un dret  i  una necessitat  i  no un valor  de mercat.  També cal actuar

fermament contra els desnonaments exprés, en la mesura que l’administració local hi

pugui intercedir.

Atès això, l’habitatge digne ha de deixar de ser només un principi  general de l’estat

del  benestar,  convertint-se  en  un  autèntic  dret  exercitable,  on  les  administracions

públiques  han d’oferir  garanties  per  fer-ho  possible,  sent  aquest  un  dels  objectius

bàsics de la política d’habitatge que es proposa.

Catalunya té un gran nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments, de la que

no  s’escapa  la  nostra  ciutat.  Les  execucions  hipotecàries  i  els  desnonaments

comporten, en molts casos, no només la pèrdua de l’habitatge habitual, sinó també

l’adquisició d’un deute exorbitant amb les entitats financeres.

L’empitjorament d’aquesta situació d’emergència social  i  l’escassetat dels ajuts que

reben  les  persones  afectades  contrasten  amb  els  ingents  beneficis  obtinguts  per

entitats financeres i empreses de subministraments.

La política d’habitatge i la solidaritat urbana.

Vivim un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge dels darrers anys,

hem passat de la construcció a la gestió i la rehabilitació del parc actual.

Cal dedicar una atenció especial a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social

al servei de diverses generacions, i defensar que la producció d’habitatge protegit no

pot  suportar  un  etern  tornar  a  començar  cada  deu  o  quinze  anys  per  la  seva

desqualificació que fa que tot l’esforç públic es dilueixi en el no-res i els habitatges

s’incorporin  al  mercat  de renda lliure  com si  mai  no haguessin  estat  protegits.  És

estratègic, ateses les dificultats locals, invertir en la compra de sòl i col·laborar amb la

creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que s’incorpori al mercat de

renda lliure.  L’habitatge protegit  ha de complir  el  mínim, és a dir,  que la renda de
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lloguer  no superi  el  30% de la  renda familiar.  Aquest  criteri  ha de ser la  base de

qualsevol política d’accés a l’habitatge de caràcter social.

En aquest  sentit,  hem de rehabilitar  i  renovar els edificis  per millorar  al  màxim les

seves  prestacions,  perquè  aconsegueixin  el  màxim  desenvolupament  funcional

programàtic, confort i eficiència amb la mínima demanda energètica, i en els quals es

puguin  incorporar  tantes  energies  renovables  com  sigui  possible.  L’aposta  per

energies renovables és la de futur clau per evitar casos de pobresa energètica.

Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i la

renovació, per aconseguir la millora de les prestacions dels edificis, la protecció del

patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges i l’eficiència energètica.

Els ajuntaments poden preservar el sòl i els parcs d’habitatge mitjançant la promoció

de l’habitatge protegit amb règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat

del sòl, com per exemple el dret de superfície, la concessió administrativa o la cessió

d’ús en règim cooperatiu. Ateses les dificultats financeres locals d’invertir en la compra

de sòl, i la tendència dels plans d’habitatge de manera recurrent a establir terminis de

qualificació  molt  curts  (quinze  anys  en  el  vigent  pla  català  del  2014,  excepte  els

municipis de demanda residencial forta i acreditada, en què s’arriba als trenta anys),

l’única manera de garantir un estoc social al servei de diverses generacions, sense

que l’habitatge s’incorpori al mercat de renda lliure és aquest, col·laborant de retruc a

la creació d’un mercat  secundari  d’habitatge protegit,  sense que en perdi,  però,  la

qualificació.

Hem d’enfortir les polítiques d’habitatge coordinant el sector públic local i nacional, les

cooperatives  d’habitatge  i  les  fundacions,  i  reforçar  els  patrimonis  públics  de sòl  i

habitatge.  Cal  trobar  un equilibri  sostenible  en els  diferents usos possibles  de les

cessions d’aprofitament urbanístic, atesa la dialèctica històrica entre la utilització que

se’n  fa  per  finançar  inversions  i  despesa  corrent  o  bé  amb  destí  a  polítiques

d’habitatge.

A més de totes les mesures anteriors de caràcter general, en el cas de la ciutat de

Lleida,  que compta amb un parc de més de 66.000 habitatges, dels quals gairebé un

24% -uns 15.840 - estan construïts abans de 1.970, en fomentarem la rehabilitació. El

concepte rehabilitació implica també la rehabilitació en termes d'eficiència energètica

de l’immoble i ha de constituir un dels eixos fonamentals de la política d’habitatge a la

ciutat.
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Del pla local d’habitatge a l’Agenda Urbana de l’Habitatge

El pla local d’habitatge de Lleida, de l’any 2010, requereix una actualització important

ateses les transformacions socials, econòmiques i de mercat produïdes des de la crisi

econòmica.  L’instrument  de diagnosi  i  planificació s’ha d’orientar  cap a l’elaboració

d’una Agenda Urbana de l’Habitatge, que inclogui la taula d’emergència de l’habitatge.

Cal refer d’una manera exhaustiva els Plans de Barris, i reestructurar el funcionament

operatiu de  l’Oficina Local d’Habitatge Local, dotant-la de més recursos i funcions.  

Mesures:
Aprofitarem les  eines  jurídiques que els  ajuntaments tenim a l’abast  per  mobilitzar

habitatge  buit  com  són  les  Lleis  24/2015  de  mesures  urgents  per  a  afrontar

l'emergència  en  l'àmbit  de  l'habitatge  i  la  pobresa  energètica  i  la  Llei  4/2016  de

mesures  de  protecció  del  dret  a  l'habitatge  de  les  persones  en  risc  d'exclusió

residencial,  aprovades al Parlament de Catalunya, així com el decret llei 1/2015 de

mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de

processos d'execució hipotecària

La mobilització de l’habitatge buit davant l’ampliació del parc d’habitatge nou, així com

el  foment  de  la  rehabilitació  del  parc  existent  i  la  millora  de  la  seva  eficiència

energètica, constitueixen els dos eixos fonamentals, però no els únics, de la política

d’habitatge a la ciutat de Lleida. Cal donar compliment al desplegament normatiu de la

Generalitat i la UE en l’àmbit de la eficiència energètica, però, sobretot, garantir els

criteris de sostenibilitat que milloraran la qualitat de vida de la ciutadania de Lleida.

L’objectiu principal d’aquestes noves directives és accelerar la renovació rendible dels

edificis existents, i més específicament, introdueix sistemes de control i automatització

d’edificis  com  a  alternativa  a  les  inspeccions  físiques,  fomentant  alhora,  el

desplegament  de  la  infraestructura  necessària  per  a  l’  e-mobility,  i  introdueix  un

indicador d’ intel·ligència per a avaluar la preparació tecnològica de l’edifici

Aquesta  actualització  de la  EPBD també enfortirà  els  vincles  entre  el  finançament

públic  per  a   la  renovació  dels  edificis  i  els  certificats  de  rendiment  energètic,   i

promourà la lluita contra la pobresa energètica mitjançant la renovació d’aquests.
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Mesures per mobilitzar l’habitatge buit en poder del sector 
bancari o grans tenidors. 

● L’aplicació de les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016, així com el decret llei 1/2015,

han d’assegurar i garantir l’habitatge i els subministres com a dret bàsic de les

persones, que suposarà: 

● Elaborarem un cens de pisos buits. Aquest cens serà més ampli que l’actual i

registrarà en quina situació es troba el pis buit.

● Cessió  obligatòria  d’habitatges  buits  de  bancs  i  grans  tenidors  a  les

administracions per a lloguer social.

● Establiment de protocols per sancionar (Llei 18/2007) o expropiar temporalment

(Llei 4/2016) els habitatges que, en mans de grans tenidors,  estiguin buits de

manera injustificada.

● Mediació  entre  la  banca  i  persones  deutores  com  a  mesura  contra  el

sobreendeutament. Les persones en situació de risc d’exclusió residencial que

no puguin pagar el lloguer de l’habitatge tenen dret a rebre ajuts.

Mesures de millora operativa i normativa per optimitzar l’accés 
a l’habitatge.

● Reestructuració i potenciació de l’Oficina Local d’Habitatge, dotant-la de més

mitjans i de funcions addicionals. Aquesta entitat ha de servir per potenciar els

mecanismes que evitin pèrdues d’habitatges, amb una millora rellevant en el

temps de resposta i la seva eficàcia en la resolució aquestes situacions. 

● Desenvoluparem una agència pública de lloguer d’habitatge.

● Reformulació del Pla Local d’Habitatge per tal d’adaptar-lo a la nova realitat

socioeconòmica i normativa.

● Activarem nous usos dels baixos d’edificis, com la conversió en habitatges.

● Vincularem  les  polítiques  d’habitatge  amb  l’ordenació  de  l’espai  públic  i  la

prevenció de la pobresa energètica amb accions com els plans d’ocupació per

millorar aspectes energètics d’habitatges socials.

● Promourem  i  col·laborarem  en  aquelles  iniciatives  que  tendeixen  a  frenar

l’especulació,  limiten  el  lucre  i  promouen  l’habitatge  social,  l’habitatge

cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria urbana. 

● Les administracions públiques han de garantir el reallotjament adequat de les

persones en situació d’exclusió residencial o que es trobin en procés de ser

desnonades del seu habitatge.
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● Impulsar encara més la captació d’habitatge social per a propietaris de pisos

buits mitjançant la la Xarxa de Mediació per al lloguer social per promoure que

els propietaris de pisos buits, els cedeixin a La Paeria,  segons permet la Llei

24/2015.  Així mateix, impulsarem aquesta captació, tot revisant la fiscalitat a

aquells propietaris que s’hi acullin.

● Desenvoluparem  mecanismes  per  garantir  el  cobrament  de  les  rendes  als

propietaris que s’acullin a programes de lloguer social.

● Incentivarem la rehabilitació d’habitatges amb pràctiques sostenibles amb la

rebaixa de l’IBI.

● Crearem un programa d’ajuts municipal per aquelles persones amb dificultats

per fer front al lloguer.

● Endegarem un  programa d’avals  per  als  propietaris  d’habitatges  de  lloguer
social.

● Establirem un programa d’ajuts als joves per facilitar la seva emancipació.

● Publicarem  preus  de  lloguer  de  referència  a  cada  àrea  per  facilitar  la

transparència del mercat.

● Orientarem  la  política  d’habitatge  cap  a  la  disminució  de  la  segregació

socioespacial a la ciutat.

● Treballarem per detectar, denunciar i actuar en contra d’aquelles pràctiques de

persones o organitzacions que ocupen pisos per després rellogar-los o bé els

malmeten o tenen comportaments antisocials.

● Per atendre cassos d’us residencial irregular, es crearà un equip específic i un

protocol per intervenir, discriminant les casuístiques i, amb la participació dels

agents implicats, actuarà per cercar la solució socialment més justa.

● Crearem programes específics de mediació comunitària per resoldre situacions

de conflicte en l’àmbit de l’habitatge.  

● Incentivarem el  lloguer  amb bonificació  de  fins  al  95% de  l’IBI  per  aquells

particulars que cedeixin el seu habitatge a lloguer social. 

● Bonificacions  de  l’IBI  fins  al  100%  durant  5  anys  per  aquelles  reformes

encaminades a rehabilitar l’habitatge per posar-lo a lloguer. 

● Establirem  en  el  planejament  els  percentatges  de  reserva  d’habitatge  de
protecció oficial, amb destinació a lloguer social,  amb criteris de diversificació
d’oferta a la ciutat. 

● Aplicarem el dret de tanteig i retracte en tota la trama urbana.
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Mesures actives per l’obtenció de sòl públic 

● S’obre una oportunitat a Lleida a partir de la possible modificació del POUM.

● Garantirem  i  procurarem  millorar  el  compliment  del  mandat  de  solidaritat

urbana,  mitjançant  les  reserves  adequades  de  sòl  en  el  planejament

destinades a habitatge protegit, d’acord amb les necessitats socials de la ciutat

de Lleida.

● Consolidarem  una  política  de  sòl  basada  en  la  no  venda  i  en  l’actuació

proactiva de l’Ajuntament respecte a actuacions urbanístiques paralitzades que

es considerin estratègiques.

Foment de la rehabilitació d’edificis  

Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de

l’habitatge,  tant  pel  que  fa  a  edificis  en  mal  estat  com  per  afrontar  el  problema

d’habitatges buits allà on sigui necessari,  i  també per raons d’eficiència energètica.

Posarem en valor tot el parc construït. 

     

Aprofitament de les línies d’ajuts

● En aquest  sentit,  i  en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, i

seguint  allò  que  s’estipula  en  les  polítiques  contemplades  en  el  Pla  de

l’Habitatge de Catalunya,  col·laborarem activament en la canalització  de les

línies  d’ajut,  com les  de  l’Institut  Català  de  Finances,  destinades  a  política

d’habitatge.

Cooperatives d’Habitatge amb cessió d’ús

Davant el greu problema de l'habitatge, amb desenes de milers de desnonaments per

impagaments d'hipoteca i  una gran demanda d'habitatge social  sense atendre, una

alternativa que es fomenta des d’ERC són les cooperatives d'habitatge amb cessió

d'ús. 

Es tracta d'aconseguir que un privat o el propi Ajuntament cedeixi una finca o solar en

desús,  a  un  termini  molt  llarg,  de  50  a  100  anys.  La  cooperativa  rehabilita  o  hi

construeix. Els socis de la cooperativa paguen una entrada i un lloguer baix, i poden
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disposar de l'habitatge de per vida encara que mai seran propietaris: la propietat és de

la cooperativa. Una fórmula molt  estesa al nord d'Europa que ara, a Catalunya, es

comença a veure com una opció interessant.

● Estimularem la creació de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús,

aportant sòl públic i suport tècnic pel seu desenvolupament.

Habitatge col·laboratiu.

L’habitatge col·laboratiu és un model residencial alternatiu al qual s’accedeix per vies

diferents als tradicionals de propietat o lloguer.  Es desenvolupa a partir dels valors

cooperatius dels  seus socis  ,  que promouen comunitats  d’habitatges independents,

però amb instal·lacions i serveis compartits.

Els residents no en són propietaris, però tenen drets sobre l’habitatge i són socis de la

cooperativa promotora.

● Promourem al municipi de Lleida experiències d’habitatge col·laboratiu, per les

seves  característiques  d’innovació  social  que  poden  aportar  solucions  a

col·lectius específics com ara la gent gran o creadors.

Masoveria urbana.

La masoveria urbana és aquell contracte basat en la cessió d’ús d’una finca a canvi

d’invertir-hi  força  de  treball.  Aquest  model  d’habitatge  està  regulat  legalment  a

Catalunya i és cada cop més freqüent trobar-ne exemples.

Acostuma a desenvolupar-se a partir d’habitatges en desús en els quals el propietari

en cedeix l’ús a canvi de la reforma, millora o manteniment per un període de temps

determinat. 

● Des de la Paeria de Lleida, volem ser facilitadors d’experiències de masoveria

urbana,  col·laborant  de  manera  activa  a  l’hora  de  localitzar  habitatges  i

materialitzar-ne el contracte.

2.2 Mobilitat

El  model  de  mobilitat  de  Lleida  és  centrípet,  hi  entren  més  de  15.000  vehicles

diàriament.   Tenim  una  estació  de  tren  amb  l’alta  velocitat,  regionals  de  baixa
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freqüència  i  unes  rodalies  ferroviàries  inexistents.  Tenim   una  estació  de  busos

interurbans,  mal  ubicada,  antiga  i  d’una  nefasta  qualitat  quant  a  infraestructura  i

manteniment i serveis, i amb una concessió fins a mitjans del 2022. Tenim un servei

de taxi amb un centenar de llicències que precisa d’una revisió estratègica important.

Cal  sumar-hi  la  ubicació  de dos polígons industrials  on més de 4.500 treballadors

disposen de forma testimonial d’una sola línia de bus urbà, amb una freqüència de pas

de cada hora i un recorregut molt llarg, que la fa gens competitiva i sols usada pels

captius  de  la  mobilitat.  I  un  altre  polígon  a  la  veïna  Torrefarrera,  on  la  normativa

obsoleta del transport no permet que el bus urbà hi pugui accedir. 

Tenim l’Horta, amb una població disseminada de més de 5.000 habitants, sense una

opció de transport públic òptima, tema ni resolt ni ben plantejat a data d’avui. 

Com a ens  públic,  l’ATM (Autoritat  Territorial  de  la  Mobilitat),  pateix  una  sèrie  de

mancances, com ara, la paràlisi en la integració del transport més enllà de la plana de

Lleida, un projecte que ha quedat aturat, sine die, a nivell de país, quan es preveia que

abans del 2012 la integració tarifària fos una realitat.

L’element  modulador  de la  mobilitat  de  qualitat  passa per  la  gestió  eficient  de les

zones d’aparcament dels vehicles particulars. 

Obligats a disposar de dos o més cotxes per llar,  per no disposar  d’una xarxa de

transport  públic  potent  i  cohesionada,  la  situació  ha  derivat  en  una  penalització

mediambiental i de l’economia domèstica. I les opcions més sostenibles per a moure’s

per Lleida i pobles veïns, com el foment de l’ús de la bicicleta, configuren un escenari

amb una política  municipal  mancada d’un mapa de carrils  bicicleta  units  de forma

estratègica, tant a la ciutat de Lleida, com amb el seu entorn, amb vies paral·leles,

segregades i segures.

Cal aconseguir un gir radical i assolir una opció en mobilitat òptima, cohesionadora i

segura. Per a això, cal revisar la normativa catalana sobre les línies interurbanes, per

tal  de  fer-les  compatibles  el  transport  escolar  amb  la  resta.  Fer  que  les  línies

interurbanes i urbanes puguin parar en llocs que s’acordi com a parades estratègiques.

Obrir  l’estació  de  ferrocarrils  per  Pardinyes,  aconseguint  una  permeabilitat  per  als

usuaris d’ambdues bandes. Construir la nova estació de busos interurbans al costat de

l’estació del tren, aconseguint el Nus Intermodal. Integració dins l’ATM del taxi urbà per

fer-lo molt accessible. Revisar el pla de mobilitat dels busos urbans. Modular l’ús de la

zona blava i destinar els ingressos que genera al transport públic (amb una targeta

combinada  bus-aparcament).  Disposar  d’un  potent  carril  bicicleta  amb continuïtat  i
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adequació del mateix en trama urbana i interurbana dels pobles veïns. Bonificació a

les ordenances fiscals que facilitin la creació d’aparcaments per a bicis en les zones

comunes  dels  immobles.  Implementar  en  els  3  polígons  la  figura  del  gestor  de

mobilitat. Disposar d’una xarxa de rodalies ferroviària entre Monsó, Tarragona, Reus i

Manresa. La instal·lació de baixadors ferroviaris al polígon del Segre i a l’accés de

l’Hospital Arnau de Vilanova. 

Un model  d’urbanisme que promogui  una ciutat  amb trama urbana compacta i  un

potent eix comercial de proximitat. Un Pla de Mobilitat del sistema urbà de Lleida, que

inclou els pobles propers, ha de contemplar una millor articulació del transport públic

per fer accessible, per exemple, l’àrea d’oci d’Alpicat. Tot aquestes línies estratègiques

requereixen del ferm compromís de la Paeria en primera instància, la Generalitat i la

Diputació.

● Estudiarem la viabilitat de la remunicipalització de la zona blava i revisarem el

mapa de zones blaves.

● Revisió global de l’explotació transport públic.

● Potenciarem l’ús del transport públic: millorant les freqüències, la informació,

l’aplicació mòbil amb dades actualitzades, les marquesines, bancs i pantalles

informatives, adequarem els horaris dels autobusos a les escoles i millorem les

freqüències els caps de setmana. 

● Millorarem la gestió semafòrica.

● Els radars s’ha d’orientar a una funció pedagògica en lloc de sancionadora, per

exemple amb la instal·lació de rellotges informatius als radars semafòrics.

● Habilitarem  i  arranjarem  els  solars  buits  com  a  aparcaments  gratuïts  amb

bonificacions dels impostos municipals. 

● Impulsarem l’SmartParking.

● Implantarem la zona taronja.

● Impulsarem l’acord per la realització de la nova estació d’autobusos ubicada al

solar annex de l’estació Lleida Pirineus. 

Els drets a la mobilitat.

● Aquest programa es sustenta sota el Principi de la jerarquia envers la mobilitat:

1r anar a peu, 2n en bici, 3r en transport públic i 4t en cotxe compartit.

● Cal reduir un 30 % les emissions de carboni dels moviments motoritzats a la

ciutat, per tal de donar compliment als compromisos adquirits a la UE de cara

al 2030.
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● Implementarem polítiques municipals que garanteixin l’accés al  lloc de treball

amb transport  públic  a tots  els  polígons ubicats del  TM de Lleida,  a través

d’opcions competitives en freqüència i rapidesa.

● Implementarem, mitjançant  acord amb el sector del taxi,  que un cop finalitzi

l’horari dels busos a la nit i fins la posada en servei l’endemà, hi hagi l’opció

d’usar la  tarja bus x passatger amb el taxi les nits d’entre els dijous nit a els

dissabtes nit i vigílies de festius, entre les parades del transport públic existents

dins la trama urbana,  mitjançant l’ús d’una app. de transport a la demanda.

● Treballarem  per  un  accés  amb   bus  de  forma  molt  més  eficient  als  INS

mitjançant l’elaboració i implementació de plans de mobilitat sectoritzats a tots

aquests, fruit de la negociació i l’acord amb el Consell Escolar de cada centre.

● Potenciarem els espais públics i privats per a guardar la bici de forma segura i

usar-la de forma quotidiana i fàcil.

● Potenciarem la formació vial a les escoles.

A peu.

● Ampliarem  les  cadències  en  el  temps,  als  passos  semaforitzats  per  als

vianants, i implantarem progressivament la senyalització del temps restant de

pas.

En bicicleta i VMP (Vehicles de Mobilitat Personal).

● Donarem resposta i posarem en marxa la moció aprovada en el passat mandat

municipal on se posa de manifest l’impuls al foment i recolzament a l’ús de la

bicicleta. 

● Senyalitzarem tots els carrers d’un sol sentit i una sola direcció com a carrers

de zona 30, permetent  així  l’ús dels VMP en calçada,  millorant  la seguretat

d’aquests i de les bicis.

● Permetrem l’accés al bus les bicicletes plegables, si van plegades.

● Connectarem tots els trams de bicicleta inconnexos,  així  com, efectuarem la

nova senyalització de carrils bici als carrers Prat de la Riba i Passeig de Ronda.

● Connectarem  amb  carril  bici  /  via  verda  les  poblacions  veïnes:  Alpicat,
Alcarràs.

● Bonificarem: 1r: Bonificació d’un 5% en l’IBI als pàrquings de les comunitats de

veïns que adeqüin espai per aparcar un mínim del 5% del seu espai per a bicis.

2n: Modificació de la normativa urbanística per tal d’incloure en les llicències

d’obres que contemplin aparcaments (un aparcament per a bicis per cada 5

places destinades a cotxe).
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En transport públic (Bus i Taxi).

● Endegarem les negociacions amb el  Dep.  de Territori  i  Sostenibilitat  per tal

d’acordar la construcció de la nova estació per als busos interurbans al costat

de l’estació del tren.

● Lluitarem per  tal  que  s’implementi  la  moció  aprovada  en  el  passat  mandat

municipal, relacionada amb la posada en marxa d’un Pla ferroviari de rodalies a

tota la plana de Lleida.

● Construirem el baixador ferroviari a l’alçada del Polígon del Segre, per poder

anar a treballar a l’esmentat polígon amb el tren de la línia de La Pobla de

Segur.

● Implementarem en els 3 polígons industrials (El Segre, els Frares i Cimalsa la

figura  del  gestor  de  mobilitat).  Amb  l’objectiu  de  cercar  una  negociació  i

concertació amb l’empresariat per tal de ser copartíceps en la implementació

d’una  opció  de  transport  públic  cohesionadora,  àgil  i  competitiva  per  als  3

polígons.

● Adequarem en el marc del mandat i de forma planificada anualment, que totes

les  parades  del  bus  siguin  accessibles  per  a  les  persones  amb  mobilitat

reduïda.

● Implementarem un pla especial de servei de bus amb diferents línies per tornar

a casa un cop s’acabin els actes culturals i els partits, concretament al Camp

d’esports, Barris nord, la Llotja, l’auditori municipal de música i l’Escorxador.

● Augmentarem la velocitat comercial del transport públic mitjançant:

o Un servei intel·ligent  de semaforització centralitzada per tal de donar

prioritat de pas al bus.

o Ampliació  de  carrils  bus,  en  el  recorregut  de  la  L-1  i  altres  trams

estudiats estratègicament.

o Instal·larem sensors de control semafòric als busos que s’activin en els

creuament per tal de donar prioritat al bus.

● Posarem  sobre  la  taula  la  renegociació  de  les  condicions  del  servei  de

transport  públic  amb  la  concessionària  Moventis,  per  tal  d’incloure  els

paràmetres de qualitat  en la  puntualitat,  la  freqüència  i  la  garantia  òptima i

veraç en temps real de l’aplicatiu; tot mitjançant un sistema anomenat bonus-

malus, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei.

● Garantirem mitjançant un control diligent per part de la Guàrdia Urbana que les

parades del bus estiguin lliures de cotxes mal aparcats.
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● Efectuarem un pla per tal de regular la ubicació d’aparcaments dissuasius  a

les entrades de la ciutat facilitant el transbordament entre el cotxe i l’accés al

bus urbà.

2.3 Urbanisme
Entenem l’urbanisme relacionat amb la planificació territorial i als efectes d’una acció

política municipal i el definirem com la planificació física de les diverses activitats i

usos  del  sòl,  que  es  concreten  en  els  anomenats  instruments  de  planejament

urbanístic general i derivat, i que configuraran un model de poble i ciutat i, per tant, el

seu espai social.

Les decisions d’aquesta transcendència cal que es prenguin amb la participació de

tots els actors en la seva condició de ciutadania, persones interessades qualificades

(propietaris i propietàries) i la resta de poders públics.

Defensem  un  urbanisme  deliberatiu  subjecte  a  control  democràtic,  de  fort

contingut social  que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el

paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. 

Són moltes les previsions normatives que permeten un empoderament ciutadà real en

la  presa  de  decisions  i  la  fiscalització  dels  processos  urbanístics  al  servei  de  la

transparència: 

● La generalització dels programes de participació ciutadana, més enllà dels

supòsits legals  exigibles,  és una bona praxi a adoptar en els ajuntaments

republicans. Aquest processos però, no poden ser una mera consulta puntual

i  han  d’anar  acompanyats  d’una  metodologia  que  en  permeti  un

desenvolupament  de qualitat,  amb la  presència  de facilitadors  i  dins  d’un

procés de formació de la ciutadania.

● La  fiscalització  dels  indicadors  que,  obligatòriament,  ha  de  contenir  el

planejament  per  valorar  la  seva  conveniència  d’acord  amb  el  principi

d’utilització racional del territori, ha de maximitzar:

● Avaluació de la mobilitat generada i de l’impacte futur.

● Capacitat de càrrega contaminant del territori.

● Necessitats quantitatives i localització de l’habitatge social.
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● El  planejament  general  permet  condicionar  el  desenvolupament  de  plans

parcials a la prèvia execució de plans aprovats anteriorment, un clar antídot

polític a les bombolles.

● La generalització dels informes de seguiment de l’execució del planejament

previstos a la legislació per avaluar la sostenibilitat ambiental i econòmica de

les actuacions és un instrument a l’abast dels governants per gestionar el

ritme de l’urbanisme i corregir decisions quan calgui. 

● Promourem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la

cohesió social, on el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a

una identitat comuna; en definitiva, la construcció quotidiana de l’espai cívic.

● Dissenyarem un municipi  amb veritables espais públics. Hem de liderar la

construcció d’un espai cívic amb l’objectiu de teixir un espai de convivència

real, fet i viscut per la ciutadania tenint en compte la vida quotidiana de les

persones.  No  podem  continuar  fent  espais  públics  neutres  i  asèptics,

projectats sense cap valor  cívic.  El  disseny, la gestió i  el  manteniment de

l’espai  públic  dels  ajuntaments   han  de  donar  veu  i  han  de  recollir  les

necessitats  de  la  ciutadania,  segons  la  seva  diversitat  de  gènere,  edat,

origen, cultura, situació socioeconòmica i diversitat funcional, i situar-la com

l’eix central de la política urbanística del municipi.

● Apostarem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós

amb el medi natural, sobre la base de la utilització racional del territori per

compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que comporta amb la

cohesió  social,  el  respecte  al  medi  ambient  i  la  qualitat  de  vida  de

generacions presents i futures. 

● Proposarem un model  de municipi  ordenat  i  equilibrat,  amb una utilització

racional i  del  territori  d’acord amb el model territorial  de desenvolupament

urbanístic sostenible. Un municipi equilibrat entre el règim de sòl urbà i no

urbanitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i estructurat.

● Potenciarem un model de municipi compacte, que moderi el consum del sòl.

Treballem per la utilització eficient  de les àrees urbanes,  la renovació i  la

reutilització  dels  teixits  urbans  per  compactar  la  demanda  d’espai  per  a

habitatge i per a activitats econòmiques.

Cal tenir present que Lleida ja no pot créixer de la mateixa manera en què ho han fet

en els darrers anys. En els propers anys o en la propera dècada, el manteniment, la

rehabilitació i la millora de les estructures ha de ser la nostra premissa, per això cal
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incorporar el concepte del dret energètic com a fonament per millorar la cohesió social

i evitar casos de pobresa energètica. 

Hem de canviar el paradigma, és la fallida del model de la plusvàlua el que ens porta a

optar  per  estratègies  urbanes  enfocades  en  el  reciclatge  del  sòl  urbà  i  deixar  de

prioritzar l’extensió de la ciutat en espais oberts. 

És, doncs, una oportunitat d’endreçar i millorar el que s’havia fet fins ara.

El procés de transformació dels nostres municipis serà molt més lent i, per tant, ha de

ser  més reflexiu  i,  alhora,  més flexible,  ja  que buscarem al  màxim l’eficiència  i  la

rendibilitat dels recursos tant en l’àmbit econòmic, com en el social i el mediambiental. 

L’actuació de l’administració i els organismes amb competències urbanístiques han de

ser el màxim de transparents i abandonar l’opacitat vers la ciutadania. Per això, també

cal  una  implicació  ciutadana  (corresponsabilitat)  en  la  comprensió  de  la  disciplina

urbanística.  Així,  constituirem  consells  assessors  urbanístics,  previstos  com  a

voluntaris a la llei d’urbanisme, per garantir i fomentar els drets de participació de la

ciutadania en la definició del municipi  i  vetllarem perquè aquests comptin amb una

participació equilibrada de dones i homes. 

Millorarem les eines que permetin que la ciutadania no experta pugui entendre els

processos  que  succeeixen  amb  el  planejament  urbanístic;  cal  ser  molt  més

transparents. La transparència no es pot limitar només a donar accés als documents i

als procediments.

Aquest nou urbanisme no pot oblidar la incorporació dels reptes tecnològics i socials

presents  en  les  aportacions  entorn  al  concepte  i  al  paradigma  de  les  ciutats

intel·ligents. 

Lleida intel·ligent i sostenible i respectuosa amb el medi 
natural. 

Mesures:

● Millorarem les rutes per a vianants que connecten l’Horta i les diverses zones

del nucli urbà.

● Fomentarem  els  sistemes  de  connexió  biològica  entre  els  espais  oberts,

l’espai construït i l’horta.
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● Millorarem els plans de gestió i preservació en l’àmbit local dels espais oberts

amb  interès  ecològic  o  paisatgístic,  o  que  compleixen  una  funció

compensadora de les activitats urbanes. 

● Vetllarem  per  la  gestió  adequada  dels  recursos  naturals,  patrimonials  i

culturals de la població per garantir-ne el manteniment a mitjà i llarg termini.

● Impulsarem la preservació activa del sòl no urbanitzable i  perseguirem de

manera eficaç les infraccions urbanístiques.

● Amb la perspectiva del desenvolupament de l’ecoeficiència en l’urbanisme,

menys desenvolupada que en l’edificació, la perspectiva dels ecobarris (amb

una implantació alentida per la crisi) suposa la consideració de determinats

paràmetres de la sostenibilitat urbanística, en la planificació urbanística i en

la planificació, construcció i gestió de les obres d’urbanització i equipaments

públics  en  àmbits  d’actuació  amb  l’objectiu  d’optimitzar  la  demanda

d’energia, reduir el consum d’aigua, maximitzar la recollida selectiva, aprofitar

els  elements  naturals  com  a  zones  verdes,  reduir  la  mobilitat  privada,

caracteritzar l’obra pública (mobiliari, paviments, etc.) amb criteris d’eficiència

energètica i ambiental, amb atenció preferent a l’ús dels recursos locals (sol,

aigua,  verd)  a  la  recerca  de  l’autosuficiència  (deixalleria  de  barri,

compostatge orgànic in situ, aprofitament d’aigües, etc.), així com fomentar

que  les  demandes  energètiques  dels  privats  es  facin  col·lectivament:

calefaccions i climatitzacions centrals d’edifici, illa o barri, perquè la producció

col·lectiva permet sistemes molt més racionals i eficients. 

Municipi ordenat i equilibrat 

Mesures:

● Proposem endegar Plans Integrals de Regeneració Urbana per la Mariola i el

Centre  Històric  de  Lleida,  que  més  enllà  dels  aspectes  estrictament

urbanístics, cobreixin els aspectes socials que poden garantir-ne l’èxit a llarg

termini.

● Vetllarem  per  l’embelliment  del  paisatge  urbà,  la  neteja  de  carrers,  la

rehabilitació de façanes, els enjardinaments, el mobiliari urbà o l’estat de les

voreres  requereixen  una  atenció  acurada  i  continuada  en  el  temps.

L’ordenança del paisatge urbà s’ha de dur a la pràctica, als carrers de Lleida.
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● En aquest sentit, desplegarem un pla d’arranjament als barris, tot activant la

brigada municipal de manteniment.

● Relligarem  els  barris  en  l’espai  urbà  per  articular  l’estructura  viària  i  de

serveis.  El  Pla  de  l’estació  ha  de  servir  per  connectar  Pardinyes  amb el

Centre  i  anar  de  la  Bordeta  al  carrer  Major  no  ha  de  ser  una  cursa

d’obstacles.

● Redactarem mapes de soroll  orientats a actuacions que tenen per objecte

prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i

la  preservació  i  millora  de  la  qualitat  acústica  del  territori  i  establiment

d’ordenances municipals per regular sectors i horaris de baix nivell de soroll

en les zones residencials de Lleida.

● Afavorirem, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà

comerç urbà, integrat a la trama de la ciutat, amb equilibri entre els diversos

formats d’oferta.

● Potenciarem  les  illes  de  vianants  i,  simultàniament,  els  plans  de  dotació

d’aparcaments, perquè afavoreixin el comerç urbà tant al centre com a totes

les àrees urbanes amb una presència destacada de l’activitat comercial.

● Dignificarem el marge esquerre del Riu Segre. 

● Millorarem l’enllumenat dels barris de la ciutat.

● Adequarem  les  zones  blaves  a  les  necessitats  dels  ciutadans:  tarifes

especials per comerciants i treballadors.

● Promourem els criteris d’accessibilitat: supressió progressiva de les barreres

arquitectòniques. 

● Habilitarem  zones  de  càrrega  i  descàrrega  on  siguin  necessàries  pels

comerços. 

● Proposem desenvolupar un projecte global de ciutat pels Camps Elisis.

● Dignificarem les entrades a la ciutat. 

● Arranjarem la zona del Riu Segre per l’esport i el running. 

● Destinarem zones d’encotxament als perímetres dels centres educatius. 

● Crearem zones específiques pels animals a l’espai públic i instal·larem àrees

de “pipican”. 

● Millora accessibilitat via publica i equipaments

● Replantat d’arbres morts a la ciutat.

● Treballarem perquè la Generalitat aixequi la reserva de sol de la Variant Sud.

● Reclamarem connexions històriques pendents com l’autovia de Tarragona i

l’autovia de la Vall d’Aran.
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Municipi compacte.

Mesures:
Ens referim a  aplicar  conceptes  més adequats  cap a  models  productius  de cicles

tancats  on  la  descentralització  és  la  clau,  repensar  quin  paper  té  en  els  nostres

municipis:  el  barri  i  l’illa.  Dotem-los  de  les  eines  autosuficients  per  aconseguir  un

municipi policèntric. 

● Dotarem aquests espais de l’autosuficiència necessària per construir la ciutat

des de la proximitat. Volem que tots els barris puguin decidir i gestionar els

recursos en funció de la seva realitat.

● Promourem un urbanisme tendent a crear un municipi compacte i continu,

dens, policèntric, multifuncional i participatiu: la ciutat complexa. 

● Orientarem la política urbanística cap a  fer reserves de sòl amb destí  al

patrimoni públic i la delimitació d’àrees de tempteig i retracte amb la mateixa

finalitat,  més  enllà  dels  sòls  per  a  equipaments  obtinguts  per  cessió

urbanística quan sigui necessari com a estratègia per alliberar sòl.

● Farem propostes  urbanístiques  encaminades  a la  renovació  i  regeneració

urbana,  coordinant  la  legislació  urbanística  amb  els  programes  de

rehabilitació dels plans d’habitatge.

● Ressituarem  sectors  de  creixement  dispersos  previstos  en  anteriors

planejaments, com a creixements del municipi per afavorir la compactació del

territori, la protecció del sòl i la gestió sostenible de l’urbanisme.

● Farem del sòl industrial un dels principals actius de la ciutat, alhora que pugui

lligar-se amb la resta del teixit urbà, mitjançant una mixtura d’usos eficient i

segura. Canviar-ne la visió, perquè el sòl industrial també és ciutat i, per tant,

cal dignificar-lo.

● Disposar  de  prou  espai  d’aparcament  i  de  parada  per  a  persones  amb

mobilitat reduïda, per al transport escolar i de passatgers, per als taxis i per al

veïnat amb infants i gent gran. 

Municipis  amb  veritables  espais  públics  al  servei  de  les
persones  
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Mesures:

● Potenciarem els espais oberts que compleixin una funció compensadora de

les activitats  urbanes i  formin part  essencial  del  patrimoni  paisatgístic  del

municipi.

● Dignificarem  l’espai  públic  com  a  contenidor  de  les  relacions  socials,

pacificant-lo, on els vianants sigui l’actor principal i no com fins ara, que ho

ha estat el transport privat. Són espais acollidors on es pretén crear la cultura

de  l’espai  públic  compartit,  on  predomina  la  convivència,  l’estada,  el  joc,

reconeixent  la  importància  de  qui  té  mainada  i  necessita  espais  de  joc

accessibles, segurs i pròxims.

● Guanyarem espai  públic  amb  la  reestructuració  de  determinats  trams de

carrers que permetin augmentar l’espai per als vianants. 

● Pensarem i dissenyarem l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de

manera que es puguin aconseguir espais integradors amb usos i activitats

diverses, intergeneracionals  i  que fomentin la presència de gent diversa, i

que  facilitin  la  mobilitat  i  el  desenvolupament  de les  activitats  de la  vida

quotidiana.

● Vincularem  el  disseny  urbà  i  la  violència  masclista  per  evitar  entorns  i

elements que provoquin inseguretat per a les dones, erradicant la percepció

d’inseguretat  en  els  espais  públics,  garantint  la  visibilitat,  la  correcta

il·luminació i l’alternativa de recorreguts.

● Afavorirem i assegurarem la creació i el bon manteniment dels espais verds;

concebrem aquests  espais  com  a  infraestructura  ecològica  que  relliga  la

ciutat.

● Afavorirem que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada

dels carrers, procurant que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat i, en

el  cas  de  carrers  de  poca  amplada,  tendir  a  convertir-los  en  zones  de

preferència per a vianants. Es constata fins i tot que, si hi ha serveis a la

vorera, amb 1,5 metres, l’accessibilitat no funciona.

● Establirem eixos cívics en diferents barris de la ciutat, d’acord amb els veïns,

pensats  de  manera  que  els  espais  de  vianants  guanyin  presència,  i

minimitzant l’espai de circulació rodada al mínim necessari.

● Potenciarem la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n

fomenti el respecte i la recuperació en favor de la ciutadania. 

● Revisarem les llicències de terrasses per fer compatible l’espai públic amb

les activitats privades.
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El Planejament Urbanístic de Lleida.

El planejament urbanístic és l’eina de planificació de l’ús del sòl en el territori. És la

base de tota ordenació urbana. Per tant, és el mitjà  per establir i planificar quin model

de municipi es vol desenvolupar.

Durant  aquest  últim  mandat,  el  Ple  de  la  Paeria  va  fer  l’aprovació  inicial  del  Pla

d’Ordenació Urbanística  Municipal (POUM) sense comptar amb el consens polític i

ciutadà necessari, amb una acreditada desinformació de la ciutadania.  Per aquests

motius es va demanar a la Junta  de Govern de la Paeria suspendre la votació del Ple

per a  l’aprovació inicial del POUM, sense que fos atesa aquesta petició.

Entenem que a qualsevol planejament urbanístic s’han d’establir unes pautes per a un

correcte desenvolupament del territori .

I, per tant:

● Deixarem  sense  efecte  l’aprovació  inicial  del  nou  POUM  i  endegarem  els

treballs  per  fer  una  nova  aprovació  inicial  amb  els  consensos  i  mètodes

participatius per aconseguir un document que respongui a les necessitats de la

ciutadania. 

● Recuperarem la definició d’espais verds i 5 parcs urbans partint de la proposta

del 1995, (Vallcalent-Mariola, Hospitals-Balàfia, Secà de Sant Pere-Marimunt,

Magraners-Quatre Pilans i Rufea-Instituts).

● Orientarem  el  planejament  per  dur  a  terme  i  potenciar  el  Pla  d  l’Estació,

Rambla Ferran, Anselm Clavé i Príncep de Viana, reforçar l’eix comercial i el

comerç de barri.

● El planejament ha posar les bases per a la mobilitat sostenible

● Garantirem la  reserva de sol  públic  per  cobrir  les  necessitats  socials  de la

ciutat. 

● Volem fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne.

● Formarem reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.

● Volem que es contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament

ordenat  i  sostenible  dels  recursos  del  territori  i  del  desvetllament  del  seu

potencial endogen.

● Defensem que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència,

han de disposar d’unes condicions raonablement equiparables en l’accés a la

renda i els serveis.

● Afavorirem la cohesió social de la ciutat evitant la segregació espacial de les

àrees urbanes.
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El paisatge urbà de Lleida.

Un dels actius més importants de Lleida és el seu paisatge. Hem de tenir present que

el paisatge urbà és un bé públic, d’ús col·lectiu. Proposem una regulació específica

dels elements fonamentals determinants del paisatge urbà, tant els espais públics i

privats d’ús públic o col·lectiu, les  edificacions, construccions i instal·lacions visibles

des de l’espai públic i aquells  espais lliures d’edificació, siguin edificables o no.

Dins del paisatge urbà,  elaborarem un Pla  Especial del Riu Segre.  El Pla del Riu ha

de  ser  un  dels  eixos  vertebradors  del  nou  planejament  urbanístic,  preveient  la

conservació i millora dels valors naturals, històrics i culturals, vinculats al Segre al seu

pas per la ciutat,  amb una ordenació i  gestió que afavoreixin un ús públic  divers i

racional, integrat amb la ciutat i l'Horta. 

S’han de preveure  i potenciar els usos esportius del riu, l'observació d'aus i millorar

els  espais  naturals  i   de la  connectivitat  de  la  xarxa de camins  per  potenciar  els

itineraris de passeig.

2.4 L’Horta i les EMD de Sucs i Raimat. El dret a viure 
dignament a l’Horta i de l’horta.

Volem acollir i recollir les propostes de l’Horta, programar-les i comprometre’ns a dur-

les a terme:

● Creiem que l’Horta  de Lleida  ha de ser  considerada una zona diferencial  i

singular dels espais rurals de Catalunya tenint en compte els motius històrics,

de població, econòmics i considerant que és l’única zona rural del país en què

la seva població viu en la mateixa zona agrícola. 

● Aquesta zona diferenciada de Catalunya haurà de regular la seva singularitat

en aspectes com l’habitatge, els usos turístics, l’oci, els usos productius i els

econòmics. Cal fer evolucionar el Pla d’Usos de l’Horta cap a un Pla Territorial

que el converteixi en una eina de gestió integral.

● Mantindrem la comissió de l’Horta que tindrà la finalitat de ser el Consell de

participació permanent que dependrà orgànicament i funcionalment d’aquesta

regidoria. 
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● Revisarem l’IBI  sota  paràmetres  d’implementar  bonificacions  basades  en  la

singularitat  de  l’Horta,  la  justícia  social,  el  reforç  a  l’emprenedoria  agro-

ramadera-turística i a que les empreses o llars que implementin mesures de

reducció de les emissions de CO2. L’Horta ha de comptar amb un IBI urbà

específic, diferenciat del que s’aplica al conjunt de la ciutat. Incrementarem la

bonificació de l’IBI rústic d’acord amb els marges legals disponibles.

● Garantirem  la  connectivitat  viària  a  tota  l'àrea  de  l'Horta  i  promourem una

mobilitat sostenible.

● Farem arribar l’aigua potable de boca a tota l’Horta.

● Revisarem el conveni actual entre la Paeria i el Dep. d’Interior, relacionat amb

el marc d’actuacions competents entre Guàrdia Urbana  i Mossos Esquadra,

per  tal  de  revisar  l’optimització  d’aquests  recursos  humans  en  seguretat

ciutadana, així com, elaborar un projecte que doni garanties de seguretat sota

criteris de màxima igualtat que a la ciutat. Aconseguirem la màxima coordinació

entre els diferents cossos de seguretat, per exemple en les geolocalitzacions.

● Desplegarem la videovigilància a les illes de reciclatge.

● Crearem  un  servei  d’assistència  per  a  les  persones  grans  amb  la  finalitat

d’obtenir una atenció ràpida i eficient tenint en compte la realitat de l’Horta. 

● Promourem els centres de dia i/o residències per a la gent gran a l’Horta.

● Desenvoluparem un Pla de Xarxa Viària a l’Horta acompanyat d'inversions per

tots els camins de titularitat municipal i estudiarem el cas dels privats. Aquest

Pla es desenvoluparà de forma progressiva però planificada amb terminis clars.

● Crearem  un  obrador  d’ús   públic  per  poder  fer  conserves  en  condicions

sanitàries.

● Cercarem  noves  alternatives  productives  vinculades  amb  l’entorn  com  els

espais de formació, d’oci o esportius sense alterar la idiosincràsia del territori. 

● Promocionar  una línia  d’investigació  a  la  Universitat  de  Lleida  (Etsea)   per

fomentar la innovació de productes o de transformacions de matèries primeres

de l’Horta i per l’Horta.

● Publicar  una web exclusiva  de l’Horta  de Lleida amb informació  detallada i

actualitzada,  novetats  de  tots  els  productors,  seguiment  de  la  marca,

entrevistes i altres.

● Fer un pla de recuperació d’edificis i espais d’interès històric:  Molí de Cervià,

Sant Ruf, Mirador de Rufea, Cabana de Sant Just,  les pedreres (Vinatesa), el

Tossal de Moradilla i altres.
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● Dignificarem i condicionarem els espais emblemàtics com la Serra Llarga, el

marge  del  riu  o  les  Ermites  tot  adequant  els  seus  usos  a  futures  zones

d’esbarjo, oci i esports. 

● Adequarem el camp de futbol del Butsènit. 

● Instal·larem una zona d’esbarjo a la Partida de Butsènit.

● Promocionarem l’Horta i de les seves  instal·lacions agrícoles i ramaderes a

través  de  projectes  educatius  dirigits  als  diferents  col·legis  de  primària  i

secundària de la ciutat. L’agrocultura.

● Cercar  acords  amb  tots  els  col·legis  i  hospitals  del  municipi  per  consumir

productes ecològics i de proximitat de l’Horta i valorar-ho concedint la marca

Horta  a  aquells  establiments  adherits.  Promoure  l’ampliació  al  sector  de  la

restauració. Estimularem la creació de grup de consumidors de proximitat i que

les parades dels mercats comptin amb productes ecològics i de proximitat.

● Crearem una estratègia de màrqueting que permeti la difusió dels productes de

proximitat.

● Dotarem de contingut la marca Horta de Lleida.

● Redactarem l’ordenança dels usos de l’Horta que reguli i estableixi les bases

per una convivència entre tothom que viu a l’Horta i també a qui la visita per

garantir la seva sostenibilitat.

● Garantirem que la connexió a internet d’alta velocitat arribi a tota l’Horta.

● Donarem un nou impuls elaborant l’APP de l’Horta 2.0 que funcioni i compleixi

els objectius marcats. 

● Impulsarem, en el marc del nou pla de mobilitat que implementarem, la garantia

de disposar de transport públic a la demanda sota criteris d’ampliació de l’oferta

horària mitjançant l'ús de la targeta integrada.

● Implementarem un circuit  de benestar  que recorri  l’Horta  a partir  dels  seus

camins veïnals. 

● Millorarem  la  il·luminació  en  les  zones  més  poblades  i  els  camins  més

transitats. 

● Crearem ajuts per a la instal·lació de fosses sèptiques. 

● Establirem ajuts per a la instal·lació d’estalvi energètic. 

● Promourem un banc de finques ermes per facilitar la seva reutilització bé per

als propis pagesos de l’Horta o com a horts urbans per a arrendaments o per a

entitats socials ja sigui per a inserció social de gent gran o discapacitats com

per a la formació d’escoles. L’objectiu és evitar tenir zones ermes que faciliten

l’aparició de plagues i donen una imatge poc cuidada de l’entorn.
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● Desestimem la construcció de la futura variant sud i demanem l’alliberament de

l’autopista fins a Soses que permeti tancar l’anella que envolta la ciutat. 

SUCS I RAIMAT

SUCS

● Garantirem que tots els tràmits administratius es puguin fer a Sucs i no sigui

necessari anar a Lleida. 

● Sucs necessita millors connexions amb Lleida. Exigirem que la línia de bus

urbà, que tantes vegades hem demanat, no es demori més. 

● Millorarem  l’estat  dels  camins  i  senyalitzacions  i  tindrem  cura  del

manteniment  d’aquestes  vies.  Duplicarem  el  pressupost  destinat

actualment. 

● Fomentarem activitats i actes esportius per a tothom.

● Impulsarem la construcció d’un nou pavelló.

● Farem un Pla  d’inversions  plurianuals  per  substituir  totes les canonades

antigues i millorarem el sanejament. 

● Promourem  la  creació  d’un  Polígon  Industrial  per  la  nova  implantació

d’empreses. 

● Impulsarem uns pressupostos participatius.

● L’IBI rústic es destinarà íntegrament a l’adequació i reparació de camins. 

● Farem  públiques  les  balances  fiscals;  els  impostos  pagats  a  Sucs  es

quedaran a Sucs. 

● Augmentarem la presència de la Guàrdia Urbana. 

● Instal·larem càmeres de videovigilància per millorar la seguretat del poble. 

● Augmentarem les partides destinades a les Festes Locals i proporcionarem

el material necessari, per exemple les carpes de la Festa Major. 

● Potenciarem espais per a la joventut. 

● Volem  comptar  amb  l‘opinió  i  participació  dels  nostres  veïns  en  totes

aquelles  qüestions  més  important  per  a  Sucs.  Convocarem  una  reunió

anual per tal que tothom pugui opinar, fer propostes i treballar conjuntament

amb l’Ajuntament. 

● Facilitarem  la  instal·lació  d’un  caixer  automàtic  al  nucli  urbà.  Cal  evitar

desplaçaments a altres localitats, sobretot tenint en compte les dificultats de

mobilitat de col·lectius com la gent gran. 

● Impulsarem un servei de residència de dia per a la nostra gent gran. 
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● Crearem un espai  polivalent  per a l’ús de les entitats i  associacions  del

poble.

● Facilitarem sòl disponible a preus assequibles per a la construcció de nous

habitatges. 

● Mantindrem el pla d’inversions per la substitució de les canonades de plom i

les connexions d’aigua i donarem compliment a la moció de la Plataforma

d’Aigües de Sucs de l’octubre de 2018. 

RAIMAT

● Des  del  punt  de  vista  de  la  gestió,  ens  comprometem  a  gestionar  de

manera  responsable  els  recursos  del  poble.  Treballarem  amb el  capital

present,  per  tal  de  no  comprometre  el  futur  de  l’EMD  ni  dificultar  el

cobrament als nostres proveïdors. 

● Ens comprometem a ser transparents en tots els aspectes, per tal que el

poble conegui a quins conceptes dediquem el pressupost anual i per què i

on es gasten els recursos de tots. 

● Volem donar un missatge de concòrdia entre tots els habitants del poble, i

volem que tothom participi de Raimat tant com vulgui. Ningú està exclòs per

gaudir, ajudar, participar i opinar sobre el poble. Governarem per a tothom

amb equitat, transparència i participació. 

● Seguirem endavant  amb el  projecte  del  Centre  de  Serveis  endegat  per

l’anterior  govern  i  per  fer-lo  una realitat  a  l’antiga  sucursal  del  banc  de

Sabadell

● D’acord amb el Departament d’Ensenyament treballarem per seguir amb el

projecte de millora de les instal·lacions de l’escola.

● Mantindrem unes relacions constants amb el Departament de Sanitat per

millorar sempre que sigui possible els serveis sanitaris de Raimat. 

● Incentivarem l’habitatge protegit per a la gent jove ja que som conscients

d’aquesta problemàtica al poble de Raimat. 

● Incrementarem les freqüències de transport públic de Raimat a Lleida i de

Lleida a Raimat. 

● Vetllarem pel bon estat dels carrers i del mobiliari urbà. 

● Vetllarem per mantenir i millorar els serveis dels joves de Raimat que van a

l’Institut d’Almacelles. 

● Junt  amb l’Associació  de Veïns del  poble,  potenciarem la implicació  del

teixit associatiu de Raimat en la vida social i cultural del poble.
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● Tenim  com  a  prioritat  potenciar  la  contractació  de  persones  del  poble,

sobretot  en  atur,  i  ens  comprometem  a  parlar  amb  Codorniu  sobre  la

possibilitat  d’establir  un conveni  de col·laboració per tal  que el  joves de

Raimat puguin treballar a l’empresa durant les èpoques en què se sol·licita

personal temporal. 

● Farem una revisió del rebut de l’IBI. 

● Revisarem els impostos i els serveis públics. Hem de tenir uns serveis a

l’alçada del que paguem. 

● Aprofitament i millora de les instal·lacions esportives, i es gestionarà l’ús

compartit del frontó.

2.5 Sostenibilitat

Apostarem decididament  per  la  sostenibilitat,  la  minimització  i  la  transformació  del

residu,  impulsarem el  desenvolupament  de les energies renovables i  l’autoconsum,

promourem una nova cultura de l’aigua i de l’aire i durem a terme una política integral

de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos

naturals i agroforestals. 

Una  de  les  nostres  prioritats  és  posicionar-nos  davant  el  repte  de  la  transició

energètica per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal  de contribuir  als

objectius generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència

energètica. I també per promoure l’autoconsum.

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i

ambientals  i  que  esdevé  un  autèntic  full  de  ruta  per  a  l’acció  política.  No  podem

destriar o separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats de les polítiques de transport

públic, ni l’urbanisme de la contaminació, ni l’equilibri de rendes del dret a l’accés a un

medi  saludable,  ni  la  gestió  dels  recursos  naturals  de  l’activitat  econòmica.  La

sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer

veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes

que, de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar

econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures.

Mesures:
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● Establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les

empreses i el comerç local per avançar cap a aquests objectius.

● A Lleida,  apostem decididament  pel  model  de  recollida  selectiva,  aplicant

progressivament  el  sistema  de  recollida  porta  a  porta  i  zones  d’illes.

Promourem la sensibilització, l’educació cívica i l’acord amb els veïns i els

barris per la seva implementació progressiva. Una recollida selectiva acurada

significa un estalvi econòmic per a la ciutadania.

● Impulsarem  la  reutilització  i  el  reciclatge  dels  envasos  i  fomentarem  la

recuperació dels hàbits tradicionals  no malbaratadors de recursos –cabàs,

bossa del pa, etc.

● Establirem mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en

l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitarem

la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.

● Impulsarem els sistemes de retorn d’envasos i productes usats, d’acord amb

la  responsabilitat  ampliada  del  productor  (fabricant),  especialment  per  als

productes no reparables, ni reutilitzables, i per a les restes de productes de

difícil gestió i/o perillositat.

● Impulsarem  una  veritable  compra  pública  verda  establint  criteris  de

sostenibilitat en les adjudicacions. 

● Durem a terme un pla de revisió de les zones enjardinades. 

● Publicarem els horaris de neteja i les freqüències. 

● Possibilitarem  que  els  ciutadans  puguin  fer  arribar  les  incidències  del

manteniment de la via pública. 

● Millorarem la neteja de tots els barris de la ciutat i tindrem especial cura de la

neteja i manteniment de les places públiques. 

● Revisarem i repararem la xarxa de clavegueram per evitar plagues. 

● Farem un Pla integral de neteja i manteniment del Turó de Gardeny. 

Lleida una ciutat energèticament eficient que es preocupa per
l’escalfament global.

● Reducció sostinguda del consum energètic global de la ciutat fins a aconseguir

un 12 % d’estalvi energètic en el quart any.
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● Aconseguir reduir el consum mig energètic dels equipaments municipals en un

50 % al final del mandat.

● Mobilitzar  la  inversió  pública  i  privada  necessària  per  a  instal·lar  potència

fotovoltaica en grans instal·lacions FV situades en terrenys o en instal·lacions

municipals.

● Aconseguir que els habitatges, comerços o indústries de Lleida inverteixen en

la  instal·lacions  fotovoltaiques  d’autoconsum  a  les  seves  teulades  amb

potències superiors als 2 KW per teulada.

● Assolir que el 15 % del consum de gas de la ciutat sigui substituït per fonts de

generació  basades  en  energia  solar  tèrmica,  en  bombes  de  calor  d’alta

eficiència o en biomassa.

● Reduir  el  consum de  combustibles  fòssils  del  transport  privat  en  un  20  %

mitjançat la substitució de desplaçaments amb cotxe privat, per desplaçaments

amb transport públic, vehicles elèctrics o bicicleta.

● Promoure la creació de grups anomenats «Lleida en transició», seguint els

principis i les pràctiques dels municipis en transició com Molins de Rei, Valls o

Rubí

● Crear un  front comú per incorporar les dades energètiques de les llars,

comerços i petites indústries, en una plataforma de control públic,  que

intenti tornar la sobirania digital a la ciutadania, oferint les eines necessàries

perquè els ciutadans puguin decidir quina informació volen mantenir privada i

quina informació volen que sigui pública

● Posar en marxa l’Agència d’Energia de Lleida, dotar-la de pressuposts i de

les següents responsabilitats: 

● Creació  d’oficines  mòbils  d’assessorament  en  temes  energètics  i  de

subministraments. Aquesta proposta és molt similar a una seva

● Analitzar la viabilitat de portar a terme una prova pilot per a fer servir la xarxa

d’enllumenat públic com a xarxa d’acumulació d’energia fotovoltaica, mitjançant

la  instal·lació  de  bateries  centralitzades  connectades  a  instal·lacions

individuals, en combinació amb una xarxa d’estacions de recàrrega de vehicles

elèctrics també connectats a l’enllumenat públic.

● Explorar la possibilitat de crear una iniciativa públic-privada per a promoure una

xarxa de districte de calor als barris de Balàfia i Pardinyes. Aquesta xarxa de

districte  de  calor  tindria  com  a  fonts  energètiques,  la  font  d’aigua  termal

existent al barri de Pardinyes, que no ha estat explotada mai, complementada

amb fonts d’energia solar i bombes de calor d’alta eficiència.
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● Fer servir l’EMU, combinat amb fórmules d’economia cooperativa,  com a

promotora  d’instal·lacions  fotovoltaiques  de  mitjanes  dimensions als

terrenys municipals o a les teulades dels equipaments públics.

● Simplificar els tràmits per a les instal·lacions renovables.

● Fer accessible i comprensible la normativa urbanística i permetrem realitzar els

tràmits de forma unificada.

● Substituir  la  llicència  d’obres  per  una  “declaració  de  responsabilitat”  del

promotor,  formada per  una  memòria  tècnica  i  uns  plànols,  per  a  obres  de

menys de 10 KW en generació elèctrica i 70 KW en generació tèrmica.

● Crear una coordinació interna entre els diferents departament implicats per a

afavorir una eficient execució dels tràmits administratius.

● Augmentar les bonificacions fiscals per instal·lacions renovables: 

● Augmentar la bonificació de l’IBI fins el 50% i aplicar la mateixa bonificació de

l’IAE,  per  a  aquelles  persones  i  empreses  petites  i  mitjanes  que  instal·lin

sistemes  de  generació  renovable,  o  facin  inversions  de  reducció  de  les

emissions de GEH.

● Enllumenat públic: 

● Realitzar una auditoria detallada de tot el procés de privatització de gestió de

l'enllumenat públic i del compliment dels plecs de condicions, amb l’objectiu de

plantejar la re-municipalització de la gestió de l'enllumenat públic.

● Dur a terme una revisió del contracte de manteniment i de gestió energètica

dels equipaments municipals, avaluar el seu resultat i contemplar si cal la seva

anul·lació i posterior remunicipalització. 

● Realitzarem  els  canvis  organitzatius  interns  per  crear  un  equip  de  gestió

energètica dels edificis municipals, dins de l’estructura de l’Agència d’Energia

de Lleida.

● Equipaments públics:  

● Aconseguir en quatre anys, reduir el consum mig energètic dels equipaments

municipals en un 50 %. Es dedicaran els recursos econòmics necessaris per a

aplicar  mesures  d’estalvi  energètic  de  baix  cost  en  tots  els  equipaments  i

mesures de rehabilitació energètica en aquells que consumeixin més. Aquest

pla es complementarà amb la instal·lació de sistemes energètics renovables

per a arribar a nivells del 80 % d’auto consum energètic.

● Implantar el model d’estalvi 50-50 a totes les escoles i centres de formació de

Lleida, de manera que el 50% de l’estalvi energètic i econòmic generat aporti

un benefici directe als propis centres educatius.
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● Revisar  el  sistema  de  subhasta  del  consum  energètic  dels  equipaments

municipals i avaluar el benefici econòmic que pot comportar la compra directe

al mercat liberalitzat.

● Rehabilitació energética

● A l’empara de la Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, i

del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana (RDL 7/2015), la Paeria

pot exercir d’administració actuant i pot determinar l’interès públic d’un procés

rehabilitador mitjançant la declaració d’una Àrea de Conservació i Rehabilitació

(ACR). Per aquest motiu:

● Promourem àrees de rehabilitació energètica al Casc Antic, Mariola, Secà

de  Sant  Pere,  Magraners  i  la  Bordeta.  Aquestes  obres  es  centraran  en:

millorar la pell dels edificis i en canvis de finestres. La Paeria assumirà tota la

responsabilitat  inicial  de  les  obres.  L’objectiu  és  que la  Paeria  pugui  fer  la

inversió inicial, com a contractació pública i els veïns i veïnes paguin una quota

durant el temps d’amortització de la inversió. 

● Sobre les empreses de generació i distribució: 

● Aplicar  una nova taxa per la utilització del  sòl  no urbà del  municipi  de

Lleida per part de les empreses de generació i de distribució de l’electricitat, les

de gas i les de telecomunicacions.

● Auditar el cobrament de la  taxa d’ús del sòl urbà municipal que ja estan

pagant les companyies elèctriques (5 % de l’electricitat que distribueixen) i

analitzar la seva ampliació a les empreses de gas i de telecomunicacions.

● Realitzar una auditoria ciutadana, sufragada amb diners públics, de la xarxa de

baixa  i  mitja  tensió  de  la  ciutat  de  Lleida.  En aquesta  auditoria,  es  pretén

revisar l’estat de qualitat de la xarxa de distribució, la qualitat de la prestació

del servei.

● Garantia de subministraments a ocupacions irregulars en precari: 

● En  els  casos  d’ocupacions  irregulars  d’habitatges  desocupats,  la  Paeria

efectuarà un estudi socioeconòmic sobre la situació d’exclusió residencial en

què es  troben les  persones ocupants  per  determinar  si  l’ocupació  ha estat

motivada per raons de necessitat.

● Quan quedi  acreditada la situació de necessitat extrema, i  amb l’acreditació

prèvia que les persones ocupants havien intentat accedir a un habitatge social

per  mitjà  dels  mecanismes legalment  establerts,  la  Paeria  es compromet  a

signar un protocol amb les companyies subministradores per a instal·lar

comptadors  temporals  socials  que  garanteixin  l’accés  als

subministraments −amb caràcter provisional i mentre no es resolgui
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la  situació  d’exclusió  residencial  de  forma  definitiva−  i  també  la

seguretat jurídica a les empreses subministradores

● Altres mesures

● Crearem un  servei  d’assessorament  energètic  per  a  comunitats  de  veïns  i

comerços, promovent auditories per millorar-ne l’eficiència.

● La flota de vehicles municipals i de les empreses concessionàries ha de ser

exemplar en l’ús eficient de l’energia, evitant contaminació acústica i garantint

criteris de sostenibilitat. 

● Incorporarem  clàusules  mediambientals  més  ambicioses  en  la  contractació

pública, com EMAS. 

● Fomentarem  la  instal·lació  de  punts  de  càrrega  elèctrics,  sobretot  en  els

aparcaments particulars, però també en punts estratègics de la ciutat.

Cultura de l’aigua eficient i sostenible

● Establirem  un  sistema  de  gestió  del  cicle  de  l’aigua  que  garanteixi  les

inversions  necessàries,  que  sigui  sostenible  econòmicament,  que  eviti  el

monopoli privat, que tendeixi a la gestió pública dels serveis i que garanteixi

l’accés al recurs per a tothom i asseguri l’adequada conservació de les masses

d’aigua.

● Elaborarem un  pla  municipal  d’usos  de  l’aigua,  amb especial  èmfasi  en  la

reutilització  d’aigües  depurades  o  de  menor  qualitat  per  als  usos  que  ho

permetin –reg, neteja de vials, etc.

● Fomentarem la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre

el veïnat –filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega...

● Elaborarem  una  ordenança  municipal  per  a  l’estalvi  d’aigua,  amb  especial

èmfasi en el foment d’actituds.

● Fomentarem  la  separació  de  xarxes  d’aigües  grises  i  negres  en  els  nous

habitatges,  així  com  la  doble  xarxa  de  pluvials  en  les  noves  promocions

urbanístiques.

● La remunicipalització del servei de l’aigua és un objectiu nostre, vinculat a les

condicions de la concessió actual.

● Fomentar la constitució de comissions (en cas de municipis que ho gestionin

directament) o nomenar persones independents i professionals en els consells
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d’administració  de  les  empreses  municipals  per  implicar  el  teixit  civil  en  la

gestió d’un bé com és l’aigua.

● Promoure  estudis  de  tarifació  perquè  el  consum  sigui  més  racional  (trams

adaptats  a  les  necessitats  de  cada  municipi  o  eliminar  quotes  de  consum

mínim).

Impuls per al sector agrari i ramader

Mesures:

● Cal  considerar  estratègic  per  al  país,  des  del  punt  de  vista  econòmic,

ambiental  i  sobretot  territorial,  el  rellançament  d’un  sector  primari  potent,

basat  en una producció  de qualitat  i  en una transformació  excel·lent  que

aporti valor afegit als productes.

● Promourem àrees de protecció agrícola i ramadera local, no com a reserves

agràries sinó com a veritables motors de producció de productes locals de

qualitat.

● Fomentarem  l’agricultura  integrada,  adaptada  a  les  característiques  del

territori i que minimitzi la dependència hídrica i dels productes fitosanitaris, i

així revalorarem els productes autòctons i dels seus transformats.

● Impulsarem l’agricultura ecològica des de la planificació i  des de la gestió

dels espais rurals, i potenciarem les cooperatives de consum de proximitat

dins del municipi.

● Fomentarem estratègies de promoció i comercialització que converteixin el

mercat interior en el principal mercat dels productes autòctons mitjançant el

suport de les noves tecnologies i la concertació amb el sector turístic local.

● Promourem i rellançarem fires i cicles gastronòmics, així com la participació

del municipi en la promoció local i comarcal..

● Promourem l’establiment de denominacions locals protegides i de segells de

qualitat  agroalimentària  i  ambiental.  La  marca  Horta  de  Lleida  s’ha  de

convertir en un referent internacional.

● Impulsarem la reintroducció de la masoveria, sota criteris d’innovació en la

gestió  agroambiental  i  en  la  singularitat  i  excel·lència  dels  productes

obtinguts.

● Protegirem les activitats agràries i ramaderes i les prioritzarem per damunt de

la pressió urbanística i els nous usos urbans.
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2.6 Protecció dels animals

Les polítiques municipals  han de contemplar programes que tinguin en compte els

animals, el seu reconeixement i integració com una part més de la nostra societat. De

fet, la nostra societat ha anat canviant i evolucionant en aquest sentit i en bastants

aspectes, ja que es van desenvolupant diferents programes als municipis,  tot i  així

hem de fer un pas més enllà.

Promoure polítiques municipals pel benestar dels animals també és treballar i caminar

cap  a  una  societat  més  sensible,  responsable  i  respectuosa  i  que  repercuteix

positivament a la salut i a la vida de les persones. En definitiva, una comunitat que els

respecta, els estima, els acull i els integra esdevé una societat més completa, sensible

i cohesionada. 

Des de l’àmbit  municipal,  cal  portar  a terme polítiques actives d’interès social,  que

tinguin en compte les persones que viuen soles, persones d’edat avançada, amb risc

d’exclusió social  o d’altres i  que mantenen un fort  vincle amb els animals amb qui

conviuen, facilitant aquestes relacions amb impacte positiu en la qualitat emocional i

psíquica de les persones.

Mesures generals:

● Elaborarem programes transversals  i  interdepartamentals  dins  l’ajuntament  i

crearem la figura del tècnic coordinador específic de benestar animal, amb les

funcions de coordinar totes les actuacions.

● Farem  un  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  i  el  Col·legi  de

Veterinària per tal de connectar la base de dades del cens municipal amb la del

propi col·legi.

● Reorganitzarem  el  servei  per  a  poder  disposar  de  la  plaça  de  veterinària

pròpia.

● Incorporarem la figura de l’educador caní.

● Revisarem  les  ordenances  municipals  per  adequar-les  a  una  nova  i  major

sensibilització vers els animals.

● Garantirem el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar

activitats  i  actuacions  explícitament  prohibides  a  la  llei  per  evitar  que  cap

animal de companyia, domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació

de risc.

● Tindrem  en  compte  les  associacions  i  el  voluntariat  animalista  i  hi  ens

coordinarem.
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● Educarem  per  a  la  convivència  entre  persones  i  animals,  vinculant  tallers,

activitats o campanyes a altres àrees adequades o a mitjans de comunicació

amb especial incidència als centres educatius. 

● Ens responsabilitzarem amb les associacions per promoure la conscienciació

de  la  ciutadania  pel  benestar  dels  animals  amb  accions  on  s’exposin  els

avantatges  i  beneficis  que  se  n’obtenen.  Cal  socialitzar  la  necessitat  de

l’adopció,  el  no  abandonament  i  la  tinença  responsable  dels  animals  de

companyia.

● Les protectores necessiten la complicitat de l’administració municipal. Per això,

s’elaboraran  programes  informatius  explicant  els  avantatges,  cívics  i

econòmics, d’adoptar a les protectores i la canera. 

● Es buscaran mitjans per donar avantatges fiscals als adoptants, sempre fent un

seguiment  per  constatar  que  l’animal  adoptat  està  en  les  condicions  de

benestar que li són necessàries. S’estudiarà una línia de subvenció per ajudar

a les despeses que assumeixen.

Tinença responsable d’animals

● Promourem un assessorament les famílies que adopten animals i crearem una

xarxa de voluntariat de famílies cuidadores d’animals.

● Realitzarem tallers i  cursos de tinença responsable d’animals tant a centres

cívics com a centres educatius o qualsevol altre espai on es cregui necessari. 

● Promourem  les  esterilitzacions  i  la  col·locació  de  xips  amb  campanyes  de

preus reduïts.

● Vetllarem pel compliment de la normativa a botigues de cria, venda d’animals i

nuclis zoològics.

● Fomentarem la implicació dels veterinaris en la gestió dels animals (informació

sobre malalties...).

● Promourem campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, etc., derivades

de la presència d’un animal casa amb informació contrastada.

● Disposarem d’un protocol d’actuació en casos d’accidents de trànsit  quan hi

hagi un animal involucrat.

● No permetrem la donació d’animals a fires o altres esdeveniments festius.

● Fomentarem la inspecció per part de la policia local i el decomís si s’escau dels

gossos que viuen en situació inadequada i d’insalubritat i maltractament.
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● Eliminarem les barraques amb gossos tant en terrenys públics com privats.

● Promourem  la  tinença  responsable,  el  compliment  del  calendari  de

vacunacions i l’ús respectuós de l’espai públic.

Recollida d’animals abandonats

● Proposem  fer  una  renovació  integral  de  la  canera  municipal  del  Centre

d’Atenció d’Animals de Companyia (CAAC), millorant les seves instal·lacions i

dotant-la de recursos per tenir els animals en condicions dignes. Treballarem

per  a  la  millora  constant  de les  condicions  de vida a les instal·lacions  que

acullen animals.

● Es treballarà per a que passi de ser un lloc on malviuen animals rescatats a ser

un refugi per animals abandonats on es puguin recuperar per ser adoptats.

L’objectiu de la canera ha de ser el rescat i la recuperació d’aquests animals

per la seva adopció. A més del rescat d’animals perduts per retornar-los amb

les seves famílies.

● Aquests animals rebran assistència veterinària administrada per professionals i

persones formades per aquesta tasca.

● Posada en marxa d’un servei de 24 hores pel rescat d’animals, amb persones

formades per aquesta tasca. Si l’animal està ferit  es portarà, directament, al

centre veterinari. Aquestes mateixes persones han d’estar formades per fer el

servei de captura i solta del programa CES.

● La recuperació dels animals perduts es farà amb la màxima rapidesa, sense

l’abonament de cap multa si l’animal té la documentació al dia, exceptuant si hi

ha indicis de maltractament.

● Estarà  gestionada  per  animalistes  i  voluntaris,  sota  la  supervisió  de

l’Ajuntament,  que,  prèviament,  hauran  rebut  la  formació  per  poder  realitzar

aquesta tasca amb totes les garanties pel benestar dels animals.

● Revisarem el  protocol  de neteja  d’espais  i  estris  per  assegurar  la  higiene i

benestar dels animals. La neteja dels espais s’han de fer sense els animals a

dins.

● Es dotarà la canera d’espai per a quarantenes

● Els convenis que tingui la canera amb empreses externes seran públics.

● S’actualitzarà  la  web  i  les  xarxes  socials  per  promoure  les  adopcions  i  fer

arribar la informació a la població i, així, fer-la més propera. 
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● Establirem convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament

per  a  la  recollida  dels  animals  abandonats,  control  de  colònies  de  gats  i

promoció de les adopcions.  Organitzarem projectes d’educació i  de difusió i

mantindrem un diàleg constant  i  constructiu entre institucions i  associacions

locals o persones animalistes.

● Considerarem com a prioritari les bones pràctiques i el benestar dels animals

en  les  resolucions  dels  concursos  per  a  la  recollida  i  gestió  dels  animals

abandonats.

● Aplicarem el sacrifici zero sense moratòries a tots els municipis i comarques de

Catalunya, i només ho permetrem en casos excepcionals que afectin la salut

pública o el patiment de l’animal.

● Formarem els treballadors de la policia local per augmentar la sensibilització i

la gestió de casos de recollida, accidents i maltractaments.

Gossos

● Es dotarà d’una zona d’esbarjo per a gossos a cada barri,  que compleixi  la

normativa, amb un lector de xip per poder accedir-hi.

● Es buscarà la manera d’ampliar l’accessibilitat dels animals de companyia tant

en espais com transports públics, sense perjudici de la mida o la raça, fent que

sigui factible la cordial convivència entre persones i animals en aquests llocs.

● Es treballarà amb el cos dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana per

erradicar les baralles de gossos i qualsevol altre tipus d’animals.

● Es perseguirà i sancionarà a qui maltracti animals i retirar-los-hi si tenen algun

animal al seu càrrec.

Colònies de gats

● Programa CES:

o Aquest programa estarà gestionat, conjuntament, per animalistes i 

l’Ajuntament, prioritzant el benestar i la seguretat dels gats i la protecció

dels gestors de les colònies i adequant les colònies per aquest fi.

o Els gats es capturaran, castraran i retornaran a la colònia sense fer-los-

hi cap prova ni analítica si no és necessària per la salut o benestar del 

gat. Tampoc es duran a terme sacrificis. 

o No es reubicaran les colònies a no ser que els gestors de les colònies i 

responsables ho creguin que és necessari.
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o Els alimentadors rebran formació per la bona gestió de les colònies i 

se’ls hi facilitarà pinso i medicaments necessaris pels gats de la colònia.

o Si hi ha algun gat adoptable se li buscarà família amb la col·laboració 

de les protectores.

Coloms

● Emprarem mètodes no agressius (colomars, anticonceptius...) per a les aus.

Controlarem la reproducció i la població de les aus mitjançant l’ús de menjar

amb anticonceptiu incorporat, l’accés a colomars on es puguin retirar els ous i

la prohibició d’alimentar-los fora dels llocs ja establerts i habilitats per a aquest

ús.

● Farem un acompanyament a les persones que alimenten animals del carrer o

recullen individus malalts assessorant-los i fent-los un acompanyament per tal

que, en aquests casos, prioritzin l’efectivitat de les actuacions municipals per

sobre de les individuals encara que siguin ben intencionades.

● Farem campanyes d’informació contrastada científicament al ciutadà sobre la

innocuïtat que té compartir l’espai urbà amb les aus i especificant les situacions

reals de risc que se’n poden derivar (al·lèrgia declarada a la ploma, ingesta de

deposicions pels infants, etc.). 

Aus

● Treballarem  per  a  la  conservació  i  ampliació  de  nius  d’orenetes,  falciots  i

ratpenats de Lleida

● Crearem  un  programa  de  protecció  i  reubicació  (si  és  necessari)  de  les

cigonyes de la ciutat, amb la complicitat i col·laboració de les associacions que

ja  hi  estan  treballant.  Es  valorarà  l’oportunitat  que  tenim  a  Lleida  que  les

cigonyes siguin patrimoni de la ciutat, ja que tenim una de les majors colònies

de Catalunya.

Benestar social, gent gran

● Farem activitats amb teràpies assistides amb animals i crearem un equip de

voluntariat específic per participar en activitats relacionades amb les teràpies i

activitats assistides amb animals.
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● Crearem  un  programa  específic  municipal  d’ajuda  per  a  persones  en  una

situació temporal o permanent que els impedeix garantir la cura adequada dels

seus animals de família.

● Facilitarem  l’accés  puntual  a  les  residències  i  centres  de  dia  de  l’animal

acompanyant el seu propietari en el darrer tram de la seva vida.

● Impulsarem campanyes entre els propietaris d’animals, especialment entre la

gent gran, del que pot suposar no deixar instruccions al testament i el llegat per

a la persona que aculli l’animal de les despeses de manutenció i veterinàries.

Amb aquesta mesura, es prendria consciència del futur que li  pot esperar a

l’animal en cas de mort del propietari i s’evitarien abandonaments.

● Col·laborarem amb els professionals veterinaris per ajudar les persones amb

pocs recursos mitjançant campanyes d’esterilització de baix cost o gratuïtes,

segons els recursos de cada persona, i gratuïtes per a les associacions.

Festes

● Regularem i supervisarem qualsevol tipus d’espectacle o exhibició que es faci a

la ciutat per a que no siguin amb animals de cap tipus. En cas de que n’hi hagi

es  comprovarà  i  es  certificarà  que l’animal  o  animals  tenen  garantit  el  seu

benestar i respecte i no reben cap tipus de maltractament.

Consum

● Vetllarem perquè als  menjadors dels  centres educatius,  coordinats amb les

AMPA, els aliments que es proporcionin d’origen animal siguin preferiblement

d’animals  de  criança  ecològica  i  promourem  l’alimentació  saludable  amb

varietat de fruita i verdura.

Participació: Creació del  Consell Assessor per a la Defensa i

Protecció dels Animals

● Crearem el Consell municipal per a la defensa dels animals integrant tots els

agents implicats – Protectores que actuen a la ciutat, col·legi  de veterinaris,

responsables del centre comarcal, responsables del centre municipal i d’altres.

Treballarà per garantir  els drets i  benestar dels animals i  fer  de Lleida una

ciutat amable i respectuosa amb els animals.
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3. LLEIDA SALUDABLE
     
     

3.1 Salut
Un sistema integral de salut i  social universal i  d’acord amb els valors

republicans: públic, universal, equitatiu i integrat. Que vetlli pels drets i deures de les

persones.  Que  garanteixi  la  qualitat,  finançat  amb  recursos  públics  i  orientat  a

preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un sistema orientat a l’atenció integral

de la persona amb un especial èmfasi sobre els col·lectius més vulnerables, les seves

persones cuidadores i famílies.

Salut  i  benestar  en  totes  les  polítiques  i  amb corresponsabilitat  de  la

ciutadania

La  prevenció  de  la  malaltia  i  la  protecció  i  promoció  de  la  salut  seran  els  eixos

principals de tot el sistema en tots els períodes de la vida de la persona. L’abordatge

dels  determinants  socials  de  salut  és  clau  per  impulsar  polítiques  públiques  que

reverteixin en la millora de la salut de la comunitat. Aquestes polítiques s’han de dur a

terme amb la corresponsabilitat de la ciutadania com a subjecte actiu en la pròpia salut

i  benestar,  individual  i  col·lectiu,  basant-se  en  un  model  col·laboratiu  amb  els

professionals implicades. 

Organització territorial integrada i en xarxa

L’organització  ha de ser territorial,  integrada i  en xarxa,  amb participació efectiva i

vinculant  dels  representants  de  la  ciutadania  i  dels  professionals.  Els  diferents

proveïdors  han  de  tenir  el  mateix  tractament  i  han  de  treballar  amb els  mateixos

objectius  de  qualitat  assistencial  i  en  sintonia  amb tot  el  territori  català  i  en  cada

territori,  entenent  aquesta  diversitat  de  proveïdors  com  una  font  de  fortalesa  que

condueix a la millora contínua de l’atenció.

Lleida, Ciutat Saludable

Més enllà de les competències municipals  específiques de Salut, hi han molts dels

determinants socials estructurals que tenen impacte en la Salut de les persones i que

depenen  en  bona  mesura  del  govern  municipal;  urbanisme,  habitatge,  paisatge,

93



equipaments als diferents barris, reciclatge i tractament de residus, neteja, transport

públic.

     

Amb  aquesta  visió  transversal  de  la  salut,  les  polítiques  públiques  en  la  seva

diversitat poden i han d’influir en una gran part d’aquests àmbits.

Entenem que en un govern municipal hem de contemplar el factor Salut en totes les

polítiques, implicar totes les regidories

     

     

Mesures

     

● Diagnosi De Salut De La Ciutat

     

Diagnosi de salut de les persones

A partir de les dades demogràfiques cal elaborar un mapa de la

situació, característiques i tendències actuals de la població de la

ciutat  per  a  partir  d’aquí  poder  prioritzar  i  planificar  polítiques

municipals a curt, mig i llarg termini.

El  diagnòstic  de salut  ha de disposar  d’una part  OBJECTIVA i

MESURABLE

● Esperança de vida. Diferències entre col·lectius, per sexe…

● Increment/decrement  determinades  malalties,  inclosos

trastorns mentals.

● Nombre de persones amb dependència. Tendència

● Nombre de fumadors, drogodependències

● Taxa d’atur 

● Persones en índex de pobresa

     

I una percebuda a partir d’enquestes i tallers participatius.

     

Diagnosi de l’entorn

     

Recavar informació des d’altres regidories per fer un mapa de la

ciutat on es reflecteixin tots aquests elements de tipus estructural

que influeixen en el  benestar i  la promoció de la   salut  de les

persones, així com detectar els que poden influir negativament:
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▪ Equipaments  de  la  ciutat  i  per  barris,  instal·lacions

esportives, instal·lacions sanitàries, educatives, culturals,

mercats municipals. 

▪ Urbanisme,  comunicacions,  paisatge,  habitatge,

clavegueram.

     

Un cop elaborat aquest informe de salut i detectats i analitzats els

àmbits  o  aspectes  puntuals  que  puguin  requerir  accions  de

polítiques  municipals  implicar  a  totes  les  regidories,  amb  la

participació de la ciutadania i actors locals  per dissenyar plans de

salut amb objectius i accions concretes. Dotarem aquests plans

de salut d’indicadors i mecanismes d’avaluació permanents.

     

Salut I Societat

● Impulsarem i col·laborarem per una atenció social i sanitària de proximitat,

prioritzant l’atenció domiciliària, atenent tant com es pugui els condicionants

propis del pacient i del seu entorn més immediat (familiars, de veïnatge...) i

observant una cura especial per als col·lectius més fràgils i vulnerables.

● Treballarem  per  eliminar  qualsevol  desigualtat  en  l’accés  a  la  salut:

desigualtats zero en salut.

● Corresponsabilitzarem i  empoderarem les persones en la cura de la seva

salut i la qualitat de vida. 

Les  necessitats  de  les  persones  LGTBI  en  matèria  de  salut  són  sovint

diverses, i cal realitzar les accions formatives específiques per oferir un millor

acompanyament mèdic des d’una perspectiva no patologitzant

               Promocionarem campanyes de suport i prevenció de malalties     

               relacionades  amb models socials no saludables, en especial atenció a 

               l'anorèxia/bulímia i el consum de drogues

● Enfocarem la  salut  des  d’una  perspectiva  comunitària  mitjançant  l’estreta

col·laboració entre els serveis d’Atenció Primària de la salut, benestar social i

salut  pública,  complementant  la  seva  activitat  en  l’acció  sobre  els

determinants socials de la salut a la vegada que realitzarem un estudi  per

detectar les possibles mancances existents en l’atenció primària.
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● Promourem  el  treball  intersectorial  i  transversal  (PINSAP:  Pla

interdepartamental  i  intersectorial  de Salut  Pública) implantant,  en tots els

àmbits, els plantejaments de “Salut a totes les polítiques”.

● Coordinarem  i  donarem  suport  a  les  accions  de  formació,  promoció  i

prevenció de la salut que s’organitzin als centres educatius i en qualsevol

entitat que formi part del teixit associatiu del país.

● Promourem i impulsarem la cogovernança entre institucions per aconseguir

més  capacitat  d’incidència  en  la  planificació,  la  gestió  i  l’avaluació  dels

serveis de salut en l’àmbit territorial.

● Les activitats municipals en l’àmbit de la Salut Pública es duran a terme en

coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

● Fomentarem la creació de xarxes locals de salut pública i comunitària a les

administracions locals amb participació de tots els actors territorials.

● Promourem  la  participació  dels  agents  econòmics  i  socials  i  també  dels

espais comunitaris de lleure, en les intervencions que impliquin l’àmbit de la

salut.

● Difondrem des dels àmbits responsables una informació accessible sobre la

manera d’utilitzar els recursos sanitaris i reforçar l’educació sanitària com a

potenciadora de l’autonomia personal.

● Dotarem convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció

de la salut, posant l’accent especialment en la gent jove, la gent gran, les

dones i les persones nouvingudes.

● Impulsarem  la  creació  d’un  Servei  Municipal  d’atenció,  orientació  i

seguiment de Salut sexual i reproductiva al llarg de totes les etapes de

la vida. Així com prevenció i tractament de malalties de transmissió sexual,

Ha de ser un servei gratuït, àgil i confidencial . 

● Treballarem en la identificació de carències de l’atenció en salut de les dones

i donarem impuls i  suport a “Programes d'Atenció a les Dones a totes les

etapes de la vida”. Col·laborarem en espais interculturals per a comprendre i

acompanyar la salut de les dones nouvingudes.

● Promourem i col·laborarem en la informació, difusió i sensibilització del què

és i significa el  DMD Dret a Morir  Dignament i  el Document de Voluntats

Anticipades.
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Àmbits Específics De Salut

● Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la

salut.  Inclourem  les  instal·lacions  municipals  en  els  programes  de  salut

específics  (cardiovascular,  metabolisme,  osteoarticular,  geriatria,  salut

mental...).

● Reforçarem els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat

de vida d’adolescents  i  joves,  encara  que no exclusivament.  Aquest  són,

preferentment,  els  d’educació  sexual  –incloent-hi  la  diversitat  sexual–,

l’atenció a la planificació familiar,  els programes de prevenció i  informació

sobre  les  malalties  de  transmissió  sexual  i  els  programes  de prevenció  i

informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental.

● Reforçarem  els  programes  de  prevenció  i  informació  sobre  la

drogodependència,  l’alcoholisme  i  el  tabaquisme  i  altres  hàbits  no

saludables.

● Coordinarem d’una manera efectiva amb la resta del sistema els centres i

serveis per a l’atenció a les persones amb malalties mentals.  Impulsarem,

així  mateix,  programes  de  suport  per  als  familiars  directes  dels  pacients

tractats.

     

Salut I Autonomia Personal

● Coordinarem les accions de salut amb Afers Socials i entitats cíviques i esportives no

lucratives  per  dissenyar  programes  adreçats  a  potenciar,  mantenir  i  augmentar

l’autonomia de les persones,  amb l’objectiu  de treballar  per un envelliment  actiu i

saludable amb polítiques i accions transversals.

● Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la vida independent de

les persones grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la

millora de la seva salut en general.

● Revisarem el mapa de serveis i impulsarem la construcció de les residències i centres

de dia necessaris, treballant en xarxa amb els responsables de l’atenció sanitària i

dels serveis socials.

● Ajudarem i potenciarem les associacions de malalts i els seus familiars

     

97



Salut Pública

● Desplegarem  i  farem  efectius  els  àmbits  de  responsabilitat  en  Salut  Pública  dels

municipis (aigües, zoonosi, manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions amb

risc de legionel·losi, etc.).

● Millorarem  els  controls  sanitaris  i  la  informació  sobre  la  distribució  d’aigua  per  al

consum humà.

● Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire de Lleida  i impulsarem

de  manera  prioritària  actuacions  dirigides  a  disminuir  el  nivell  de  contaminació

atmosfèrica en els grans nuclis urbans.

     

● Elaborarem programes específics  de control  per  a  les  plagues  –rates,  escarabats,

tèrmits, etc.– i, en particular, de les plagues actuals –coloms, cigonyes i, contribuirem

des del món local en tot allò que estigui a l’abast per combatre les plagues del medi

natural i rural cranc americà, etc.

● Utilitzarem sistemes no contaminants per  al  control  de la  vegetació  en els  parcs i

jardins, responsables amb les persones i el medi ambient, eliminant l’ús de Glifosat.

● Impulsarem  que  els  criteris  d’edificació  i  els  materials  de  construcció  siguin  els

adequats per evitar afectacions clíniques derivades dels “edificis malalts”.

● Garantirem la dotació d’aparells desfibril·ladors els equipaments esportius, mercats i

altres  espais  públics  molt  freqüentats,  connectats  al  Sistema  d’Emergències

Mèdiques ( SEM) i fomentant polítiques formatives de primers actuants en aturada

cardiorespiratòria. Programes formatius i de manteniment d’habilitats.

Cementiris I Serveis Funeraris

Pel que fa als serveis funeraris, no ens trobem davant la prestació de cap servei públic

amb caràcter obligatori però si que ens trobem davant un servei que pot ser prestat

per l’Administració. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d’interès

general, el qual pot ésser prestat per l’Administració, per empreses públiques o per

empreses privades, en règim de concurrència en tots els casos.

En conseqüència,  per  prestar  els  serveis  funeraris  es podrà escollir  alguna de les

fórmules  següents:  Gestió  directa  (Amb  o  sense  autorització  especial,  Organisme

autònom  o  entitat  pública  empresarial  o  Societat  mercantil  de  capital  íntegrament
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públic),  o  també  per  Gestió  indirecta  (Concessió,  gestió  interessada,  concert,

arrendament o societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt)

● Promourem mesures  per  oferir  a  la  ciutadania  un  abaratiment  dels  serveis

funeraris, com evitar  la generació de la demanda induïda de paquets tancats

amb productes o serveis no desitjats, facilitant l’adquisició d’un servei bàsic si

així es desitja.

● Estudiarem  facilitar  la  lliure  competència  dels  serveis  funeraris  a  fi

d’incrementar i millorar l’oferta.

● Respectarem,  dins  del  marc  legal  vigent,  les  creences  i  les  pràctiques

religioses entorn a l’àmbit funerari, atenent les peticions d’acord als preceptes

religiosos de cada comunitat  de manera igualitaria  amb tots els col·lectius i

totes  les  persones  sigui  quina  sigui  la  seva  opció  de  pensament,  de

consciència o de religió.

● Millorarem el manteniment, dignificant al màxim l’espai del cementiri

● Treballarem  en  la  preservació  del  patrimoni  cultural  existent  en  l’espai  del

cementiri

     3.2 Esports

L’esport per una societat saludable i cohesionada

Apostem  decididament  per  l’esport  com  a  instrument  per  assolir  una  societat

cohesionada i saludable. Un model esportiu basat en la concepció de l’esport com a

sector privat d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat

civil  esportiva  i  organitzada  i  una  administració  pública  no  intervencionista  que

planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a realitat transversal econòmica, de

salut, educativa, social i de lleure.

Un municipi que planifiqui, dinamitzi i doni suport econòmic i logístic
a  l’esport  com  a  realitat  educativa,  econòmica,  de  lleure,  de
benestar i salut

L’administració esportiva ha de ser simple i eficient, amb capacitat per coordinar els

nivells administratius – nacionals i locals–, dur a terme polítiques transversals i donar

suport  econòmic  i  logístic  a  les  organitzacions  privades  que  gestionen  el  sector,

d’acord amb la planificació i les prioritats establertes. 
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Lleida es una de les ciutats on més activitat física es fa i on hi ha més associacions,

clubs i entitats esportives o vinculades al mon de l'esport. Aquesta riquesa associativa

i esportiva es dóna principalment en l'àmbit privat i no en el municipal. Actualment,

l’acció municipal està mes centrada en oferir espais o pavellons a determinats clubs,

fruit de la pròpia historia d’aquestes entitats i de la seva relació amb l’Ajuntament.

El ple reconeixement del voluntariat esportiu 

El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i, com a tal, se

l’ha de reconèixer amb mesures legals, econòmiques, socials i fiscals. 

L’esport base i l’esport femení com a sectors estratègics 

L’esport  base i  l’esport  femení  constitueixen  dos segments de l’esport  prioritaris  a

desenvolupar com a condició per millorar els resultats quantitatius i qualitatius del país

esportiu.

     

Mesures 

● Simplificarem els tràmits perquè la gent del barri i les organitzacions puguin

oferir competicions o esdeveniments esportius a tots els espais públics, com

pavellons, pistes de futbol, etc.

● Promourem l’extensió del pla d’esport escolar a tots els centres educatius,

creant  associacions  esportives  escolars  als  centres  i  promovent  l’activitat

física i esportiva no competitiva entre els nois i les noies. 

● Potenciarem, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives

escolars, la pràctica esportiva en horari extraescolar. 

● Oferirem una  oferta  d’activitat  esportiva  àmplia,  tant  en  horaris  –obertura

nocturna de les instal·lacions– com de modalitats. 

● Promourem l’apertura de les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la

pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania. Aquest fet permet facilitar

l’accés a la població infantil dels barris perquè puguin dur a terme activitat

física i esportiva en espai condicionat a l’efecte, sense els perills de la via

pública, i, alhora, proporciona un tracte igualitari a tota la població, afavorint

la inclusió dels joves i infants que no practiquen un esport concret en una

determinada  associació  esportiva.  És  una  mesura  per  al  tractament  de

l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social.
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● Desenvoluparem un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant

els clubs esportius i els centres educatius del municipi.

● Promocionarem  la  pràctica  esportiva  en  família,  de  la  gent  gran,  de  les

persones  minusvàlides  i,  en  general,  de  totes  aquelles  persones  amb

dificultats personals i/o socials mitjançant programes específics.

● Desenvoluparem espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials,

per donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit

associatiu esportiu del municipi.

● Elaborarem enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element

de  diagnosi  de  la  situació  o  de  l’efectiva  pràctica  física  i  esportiva  de  la

població  del  municipi,  a  partir  del  qual  es  poden  establir  les  polítiques

públiques en l’àmbit esportiu.

● Simplificarem i objectivarem les convocatòries de suport econòmic als clubs i

les entitats esportives i introduirem clàusules socials. Donant prevalença al

criteri  del  valor  educatiu  i  integrador  en  les  subvencions  a  les  entitats

esportives,  que  seran  atorgades  sempre  amb  procediments  de  lliure

concurrència, transparència, objectivitat  i publicitat, amb bases reguladores

concretes i estables per a tota la legislatura. Es garantirà, d’aquesta manera,

un  accés  real  de  les  entitats  a  línies  de  subvencions  autènticament

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

interès social mesurable

● Atendrem l’esport professional en tant que activitat de caràcter plenament

mercantil  i  autònom  que  ha  de  trobar  facilitats  en  les  administracions

públiques en la mesura que sigui generadora de treball i de benestar. Les

societats  que  regeixen  els  equips  que  participen  en  competicions

professionals no seran, però, objecte de tracte preferent en la concessió de

subvencions, sigui quina sigui la modalitat esportiva o la forma que adoptin

aquestes societats.  

     

● Impulsarem una taula d’assessorament de l’esport i l’activitat física amb les 

diferents institucions. 

● Establirem convenis i sinergies amb INEF Lleida per formar tècnics esportius. 

● Es defensarà l’esport de base i l’esport lleidatà. 

● Recuperarem la brigada de manteniment esportiu.

● Establirem la modalitat de contracte programa per les entitats. 
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● Generarem sinergies amb les diferents comarques per fomentar la pràctica 

esportiva i els grans esdeveniments esportius. 

● Pla d’inversions d’arranjament i millora de totes les instal·lacions esportives 

municipals. 

● Promocionarem actuacions amb la finalitat de fomentar l’activitat física en totes

les etapes de la vida i tots els col·lectius, intensificant l’acció en aquelles etapes

on  es  trobi  indicadors  de  menor  pràctica  d’activitat  física  en  la  població

lleidatana. 

● Potenciarem  i  crearem  activitat  física  i  esportiva  dirigida  a  famílies,  amb

l’objectiu d’afavorir l’activitat de manera conjunta i que tots hi participin.

● Crearem una  oferta  d’activitat  física  adaptada  als  col·lectius  amb diversitat

funcional,  amb  una  orientació  clarament  inclusiva  i  de  normalització  de  la

pràctica.  

● Generarem programes d’activitat física per a la gent gran en coordinació amb

casals d’avis, centres cívics, entitats i associacions per a la gent gran i clubs

esportius.

● Generarem  programes  esportius  per  potenciar  i  facilitar  la  participació  de

col·lectius vulnerables amb la  finalitat de suport com a eina d’integració social. 

● Dissenyarem i potenciarem la creació de rutes saludables, urbanes i rurals per

a  la  pràctica  d’activitats  com  el  running,  el  BTT,  nòrdic  walking   i  altres

pràctiques esportives. 

● Impulsarem una taula d’assessorament  de l’esport  i  l’activitat  física amb les

diferents institucions  (salut,  benestar,  esports,  ensenyament,  joventut,  INEF,

clubs  esportius,  associacions...)  per  dissenyar  programes  d’activitat  física

adaptats a les necessitats de la població i de la ciutat.

● Aplicarem criteris  de  fiscalitat  socialment  progressiva  amb  a  aquells  clubs

privats de la ciutat sense ànim de lucre que ajuden amb les seves polítiques

esportives a generar activitat física en els nostres ciutadans.

● Farem un  Mapa  d’Instal·lacions  Municipals  (MIM)  per  tal  de  treure’n  tot  el

rendiment i així posar les instal·lacions al servei dels ciutadans, dels clubs i

entitats. 

● Acordarem  amb  el  Departament  d’Ensenyament  que  les  instal·lacions

esportives ubicades als Centres Educatius de la ciutat es posin a disposició de

l’esport amateur lleidatà. 

     

Esport Femení 
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● Promocionarem,  subvencionarem  i  fomentarem la  igualtat  en  la  visibilitat  en
l'esport: atorgarem premis esportius municipals de manera equitativa, fomentarem
la presència de dones en les juntes directives de clubs i entitats, treballarem braç a
braç  amb les  entitats  esportives  organitzant  activitats  que  promocionin  l’esport
femení.

● Oferirem  informació  a  totes  les  dones  del  municipi  sobre  la  programació
d’activitats  i  pensant  en  les  necessitats  especifiques  de  dones  nouvingudes,
dones amb mobilitat reduïda, dones grans, etc. 

● Defensarem l’esport femení amb fets i actuacions. Es partirà d’un pla estratègic

específic  d’esport  i  dona  que  es  crearà  amb  els  consens  de  tots  els  clubs  i

associacions esportives de la ciutat.

     
     

Esport adaptat 

● Promocionarem  i  facilitarem  l'esport  adaptat,  mitjançant  preferència  d'ús

d'instal·lacions municipals i amb línies d'ajut als clubs i entitats. 

En relació a l'ús de les instal·lacions esportives municipals: 

● Proposem  la  creació  d’una  App  per  posar  a  disposició  de  la  ciutadania

(particulars  i  entitats),  a  preus  populars,  les  hores  disponibles  de  les

instal·lacions (inclosos els camps de futbol) per tal de que puguin reservar

hora per a fer activitat esportiva, sempre que això no suposi un lucre.   

● Establirem convenis amb instal·lacions privades, per a fer també aquest ús

d’aquesta App per a particulars i per a entitats.  

En relació a les instal·lacions esportives 

     

● Hi  ha  una  mancança  d'instal·lacions,  sobretot  al centre  de  la  ciutat.  Les

noves propostes que es puguin dur a terme, han d’estar en la línia de centres

esportius municipals, on els lleidatans i lleidatanes, puguin fer activitat física
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amb  un  cost  baix.  Esport  per  a  tothom,  i  de  tots  tipus  (  activitats

gimnàstiques, i recreatives, dirigides i de fitness). Actualment només hi han

escoles esportives municipals, per a infants, i activitats per a la gent gran, la

resta es concentra en oferta privada de clubs. 

● La pista d'atletisme de les  Basses i  el  seu gimnàs,  podrien esdevenir  un

Centre  Esportiu  Municipal,  ampliant  la  seva  oferta  d'instal·lacions  (tennis,

pàdel o sala esportiva) .

● El  Centre Històric  requereix  una atenció especial  en quan a equipaments

esportius.

● L’accessibilitat  als  centres  esportius  ha de ser  prou ràpida,  fàcil  i  segura

perquè el mapa d’equipaments pugui ser àmpliament compartit  per tota la

ciutat. 

Instal·lacions que requereixen especial atenció

● Realitzarem una auditoria de totes les instal·lacions esportives municipals

per conèixer l’estat real de les instal·lacions.

● El  pavelló  de l'Antorxa requereix  una remodelació  integral.  És un edifici

emblemàtic  i  catalogat  i  pot  continuar  oferint-se  com  a instal·lació

esportiva. 

● Cobriment de la pista de patinatge adjacent al pavelló 11 de setembre.

● Cal incloure pistes esportives o espais esportius a l'aire lliure a diferents

llocs de la ciutat. En el disseny de nous espais públics inclourem espais

recreatius i d’ús esportiu. 

● Habilitarem àrees de pícnic en diferents llocs de la ciutat, a ser possible

prop de les instal·lacions esportives, per facilitar les activitats de lleure.
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4. LLEIDA JUSTA

#benestar #ciutadania #diversitat #feminisme #lgtbiq #igualtat #cooperacio #solidaritat

#joventut 

4.1 Benestar social

Els municipis del benestar

La  Lleida  republicana  neix  amb el  propòsit  de  fer  de  Lleida  una  ciutat  inclusiva  i

cohesionada, on es garanteixen els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania.

Una ciutat on es redistribueixi la riquesa per donar una vida digna a tothom, amb una

Paeria que lluiti contra les desigualtats del seu veïnatge, ajudant les persones que més

ho  necessiten  i  erradicant  la  pobresa.  Una  ciutat  on  el  benestar  de  les  persones

converteixi  la segona capital  de Catalunya en referent  i  mirall  de governabilitat  als

municipis  més  avançats  d’Europa,  en  la  garantia  de  drets  socials  i  la  igualtat

d’oportunitats. 

És important deixar de parlar de “despesa social” i parlar d’“inversió social” i d’“inversió

en  les  persones”  com  un  element  positivitzador  i  alhora  facilitador  de  les

contraprestacions de les persones beneficiàries. De la mateixa manera, cal deixar de

parlar d’“ajuts socials” i parlar de “suport a situacions” o equivalents. 

Els valors republicans com a pilar de la nostra societat

En l’actualitat, la nostra ciutadania, com moltes de les societats occidentals, és molt

diversa i amb valors personals diferenciats. Lleida, al llarg de la seva història, ha estat

la suma de cultures diverses, que ha donat una societat respectuosa, dinàmica i amb

un gran moviment associatiu. 

Volem crear una Lleida feminista, amb valors cívics consolidats, promovent que els

ciutadans i  les ciutadanes de Lleida puguin ser socialment actives i compromeses,

respectuoses i convidant tots els sectors i  àmbits de població,  socials i  econòmics.

Una Lleida amb una participació activa en taules i comissions de treball, de disseny i

desenvolupament als seus barris (PDC, PLIS). Una ciutat pensada per a les persones i

amb  les  persones  que  hi  viuen.  On  totes  les  entitats  i  associacions  siguin

representades,  escoltades  i  on  el  treball  en  xarxa,  la  intergeneracionalitat  i  el
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compromís  social  i  cultural  siguin  la  columna  vertebral  de  totes  les  polítiques

municipals.

Volem fer, de Lleida, una ciutat amb una societat que enfoca el futur amb la mirada en

el progrés econòmic, amb llocs de treball de qualitat,  amb els ulls il·lusionats, amb

una mirada jove i madura, feminista, sense censures, ecologista, antiracista..., on la

transversalitat serà la metodologia en tots els eixos estratègics.

Propostes en l’àmbit de polítiques públiques de benestar 
social:

● Ens comprometem a incrementar el pressupost d’inversió social per donar

serveis  a  les  persones  i  per  lluitar  contra  l'escletxa  social  que  colpeja  els

sectors més desprotegits, retallant en despeses que no es poden justificar en la

situació actual.

● Revisarem la plantilla de serveis socials i l’ampliarem, si s’escau, amb un reforç

administratiu i/o amb treballadors/es socials. 

● Elaborarem el Pla d’Inclusió Social amb la col·laboració de les entitats.

● Formarem i informaren el personal quant a ajuts econòmics i cartera de serveis

socials.

● Treballarem en l’erradicació de la prostitució i ajudarem en la reinserció laboral.

● Firmarem  convenis  i  subvencions  plurianuals  amb  les  entitats  que

desenvolupen propostes d’interès social.

● Crearem una oficina de recerca de persones cuidadores. 

● Generarem punts d’atenció i empoderament social a cada barri, gestionats

en coresponsabilitat amb les associacions veïnals, ciutadanes i els moviments

socials,  treballadores  socials,  vinculats  als  centres  cívics  i  a  les  oficines

municipals de barri. Tindran la responsabilitat de donar suport i assessorament

en la Renda Garantida, suport actiu i col·lectiu a les persones que estan en

situació irregular  d’habitatge i  de subministrament elèctric,  i  acompanyament

actiu als centres d’atenció social del barri.

● Farem un  front  municipal  amb  els  Ajuntaments  catalans  per  a  exigir  a  la

Generalitat de Catalunya que signi els convenis de condonació de deute i

de responsabilitat compartida amb les empreses subministradores d’energia. 

● Liderarem plans estratègics d’acció social  que generin una visió i  estratègia

conjunta de tots els actors, intentant focalitzar-se en els aspectes de màxim

acord i que generin projectes transformadors i desencadenants. 
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● Les  estratègies  municipals  han  d’incorporar:  la  introducció  d’evidència

científica,  la  cocreació  de  serveis  i  projectes  amb  persones  professionals,

usuàries  i  persones  del  món  acadèmic,  metodologies  de  participació  i

implicació  del  conjunt  d’agents  de  l’àmbit  social,  així  com  mecanismes

d’avaluació del progrés i dels resultats de les polítiques públiques. 

● Cal elaborar una mapa de la desigualtat a la ciutat.

● Treballar més des de la prevenció, detectar les arrels dels problemes és menys

costós i en facilita el tractament.

● Reforçarem el suport administratiu dels Serveis Socials Bàsics per fer-los més

eficients.

● Millorar el Servei d’Atenció a Domicili (SAD).

● Dignificació  i revisió de la gestió dels menjadors

● Planificar la millora dels serveis a la gent gran, el creixement de la demanda

serà creixent i cal avançar-se en el temps.

● Cal  impulsar  projectes  SocialLab,  que  incorporin  metodologies  i  elements

innovadors  a  projectes  ja  existents  o  de  nova  creació,  amb  l’objectiu  de

descobrir  noves  fórmules  i  metodologies  d’abordar  necessitats  existents  de

manera més efectiva.

● Estendrem la  idea  dels  contractes programa entre  les  administracions  i  els

diversos  proveïdors  de  serveis,  de  forma  coordinada  amb  les  propostes

definides i aprovades en el consell municipal de serveis municipals.

● Els ens locals han de fixar un 0,7% d’inversió social en el pressupost municipal,

sempre que sigui possible. 

● Reconeixerem i promourem el tercer sector com a agent social.

● Cal revisar i  potenciar els bancs de recursos comunitaris de qualitat, com a

eines d’aprofitament dels recursos comunitaris.

● Promourem  una  xarxa  de  persones  que  s’autoabasteixi  dels  excedents

alimentaris  que  generen  els  comerços,  hipermercats,  mercats  municipals,

MercoLleida i també dels excedents que es generen a les finques fructícoles i

d’horta. Estudiarem la possibilitat de crear magatzems de barri auto-gestionats.

● Els ajuntaments han d’impulsar el sistema capitatiu amb relació a programes i

serveis  integrats  en  l’àmbit  del  municipi  o  zona  d’influència,  per  al

desenvolupament  de  programes  o  serveis  integrats  entre  serveis  socials,

sistemes de rendes i/o prestacions, treball, habitatge, salut i educació.

● Es demanarà la interoperativitat amb l’agència tributària.
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Una societat inclusiva i cohesionada que redistribueixi la 
riquesa i lluiti contra les desigualtats 

Hem de treballar per què Lleida es caracteritzi per la igualtat d’oportunitats, per què

tots els  ciutadans i  ciutadanes tinguin  la  possibilitat  de tenir  una vida digna i  amb

capacitat  de  participació  social.  El  nostre  ajuntament  i  els  seus  serveis  s’han  de

sustentar  sobre  una  societat  diversa,  plural,  heterogènia  i  al  mateix  temps

cohesionada, on ningú n’ha de quedar exclòs per raons socials, de gènere, d’origen.

Les empreses prestadores de serveis i/o contractades per l’ajuntament han de ser un

exemple inequívoc d’aquests valors.

Així  mateix,  en  els  darrers  anys,  la  crisi  econòmica  ha  accelerat  el  procés  de

desigualtats socials, per la qual cosa, les persones riques cada cop ho són més i les

persones  més  vulnerables  cada  vegada  estan  en  una  situació  més  propera  a  la

pobresa  o  al  seu  llindar.  Lleida  s’ha  de  caracteritzar  per  combatre  les  bosses  de

pobresa que hi ha a la ciutat i ha d’implementar mesures que evitin que les persones

que estan en risc d’exclusió social caiguin en la pobresa estructural. Hem d’aconseguir

que  l’acció  política  concebi  la  pobresa  i  l’exclusió  social  des  d’un  punt  de  vista

transversal, de manera holística, i que garanteixi els drets fonamentals amb l’accés als

serveis  socials  bàsics,  com  a  eix  central  de  la  política  d’acompanyament  i

apoderament de les persones al llarg de la vida i en comunitat, en coordinació amb les

polítiques de rendes i/o prestacions, habitatge, educació, salut i treball. 

Cohesió social

● Els municipis s’han de comprometre amb una estratègia i planificació integral

amb els plans locals d’inclusió social.

● Adaptarem la  xarxa  bàsica  d’atenció  social  primària  als  nous  requeriments

socials  i  traspassarem  l’atenció  corresponent  als  àmbits  competents,  per

combatre  les  situacions  de  pobresa  (d’habitatge,  renda,  prestacions

econòmiques, energètica, etc.).

● Garantirem  l’alimentació  de  totes  les  persones.  La  renda  de  ciutadania

millorarà aquesta situació. Mentrestant, s’ha de continuar millorant el suport a

les entitats i als ajuntaments que distribueixen els aliments, beques menjador,

etc. També cal l’obertura de menjadors socials i l’impuls de projectes d’àmbit

local que tenen per finalitat garantir l’alimentació.

● Ampliarem  la  cobertura  de  les  targetes  de  menjador  per  a  famílies  amb

ingressos inferiors a allò estipulat per la Renda Mínima d’Inserció i obrirem la

col·laboració a comerços locals.

108



● Garantirem  l’habitatge.  Aquest  fet  ha  d’evitar  els  desnonaments  i  facilitar

l’habitatge  als  sense   sostre,  cal  assegurar  una  bossa  d’habitatge  per  a

situacions d’emergències social i facilitar habitatge també a les persones que

surtin d’una institucionalització de llarga durada o aquelles situacions en què no

es pugui aplicar la llei i hi hagi una situació d’emergència. La mesura es pot

aplicar, per exemple, a partir d’habitatges socials o habitatges buits provinents

d’entitats bancàries. 

● Estudiarem  els  casos  de  desnonament  i  si  hi  ha  motiu  facilitarem  el

reallotjament. 

● Vetllarem perquè  no  es  talli  cap  subministrament  bàsic  en  famílies  en  risc

d’exclusió.

● Desenvoluparem  programes  pilot  d’habitatge  Housing  First  per  casos

d’exclusió residencial severa. 

● És necessari revisar el mapa de distribució d’habitatge social a la ciutat per

orientar-ho  cap a la desconcentració. 

● Impulsarem  serveis  orientats  a  l’atenció  de  situacions  i  problemàtiques  no

previsibles, com pot ser un Servei d’Urgències i Emergències Socials. 

● Oferirem l’accés a la  gratuïtat  en el  transport  a persones amb rendes més

baixes. Un cop s’estudiï i es treballi conjuntament, s’analitzarà si es revisen els

títols gratuïts actuals.

● Posarem en marxa serveis de finestreta única per a l’abordatge de situacions

de  vulnerabilitat  relacionats  amb  les  necessitats  bàsiques,  especialment

complexes, per exemple, en l’habitatge o els subministraments energètics. 

● Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de pobresa energètica,

iniciant el procediment sancionador quan convingui. 

● Implementarem  programes  de  seguiment  i  de  reinserció  social  i,  sobretot,

laboral,  de  persones  que  han  estat  ateses  durant  un  llarg  període  per

l’administració. 

Viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, 
independència i dignitat 

La gent  gran i  les persones amb diversitat  funcional  són fonamentals en la nostra

societat. No sols per la seva aportació en experiència i memòria històrica o perquè

contribueixen  a  crear  i  enfortir  les  xarxes  familiars  i  veïnals,  sinó  fonamentalment

perquè és la  diversitat  el  que permet construir  un país sensible  i  accessible  per a

tothom. 
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Lleida  ha  de  garantir  que  les  persones  grans  i/o  amb  discapacitat  visquin  amb

autonomia personal i dignitat. No és acceptable que una part de la ciutadania, sobretot

persones grans, malvisquin amb pensions que no garanteixen arribar a final de mes o

visquin en solitud no volguda. Cal fomentar la creació de llocs de treball de qualitat i

combatre el frau en la contractació.

● Potenciarem  els  plans  integrals  d’atenció  i  promoció  de  la  gent  gran  i  a

persones amb discapacitat funcional per tal de garantir, de manera coordinada,

les necessitats per tenir una vida digna.

● Impulsarem  l’Àrea  de  la  Gent  Gran  amb  la  implantació  de  projectes  i

programes tenint en compte aquests tres àmbits de transició: la gent gran-jove

(60-70 anys), la gent gran activa (70-80 anys) i la gent gran-longeva (80 anys i

més).

● Pel  que fa  a  la  Gent  Gran-Activa,  promocionarem el  mentoratge (exemple:

professorat jubilat de l’UVic-UCC o en la UAB s'han convertit en mentors per a

alumnes  de  grau,  màster  o  batxillerat  que  busquen  assessorament  per  a

realitzar  els  seus  treballs  de  final  d'estudis),  el  voluntariat,  la  participació

ciutadana que fomenta els valors, el civisme i la cohesió social. Potenciarem i

treballarem per a la  creació de xarxes socials  per tal  que ningú visqui  una

solitud no volguda; impulsarem a Lleida el projecte RADARS (eina consolidada

com a efectiva per a combatre la solitud no volguda); o el  programa Sempre

Acompanyats.

● Obrirem centres cívics als barris i fomentarem el caràcter intergeneracional.

● Impulsarem un voluntariat intergeneracional. 

● Tindrem  present  l’envelliment  de  la  població  i,  per  tant,  potenciarem  i

fomentarem  l’envelliment  actiu  i  preveurem  la  necessitat  de  més  recursos

sociosanitaris, com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de titularitat

municipal com en els que la competència dels quals és de les administracions

superiors.

● Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que

els afectin directament.

● Millorarem l’accessibilitat a edificis amigables i els espais públics, així com a

edificis  de  titularitat  privada,  incrementant  estratègies  que  afavoreixin  la

seguretat (millor enllumenat, convivència a les voreres de bicicletes, patinets i

persones grans).

● Inclourem en el Consell de Seguretat Viària, i Àrees de planificació urbanística

les mirades i reivindicacions adoptades pel Consell Municipal de la Gent Gran,
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com són: més zones verdes i espais públics per a passejar, la creació de banys

públics/horaris...,  la cultura (visibilitat  de les persones grans i persones amb

discapacitat i familiars, etc.)  

● Inclourem una representació del Consell Municipal de la Gent Gran al Consell

de ciutat i a la resta de consells municipals.

● Treballarem per  l’ampliació  del  Servei  d’Atenció  a  Domicili  amb més hores

disponible del servei, que permeti arribar a més famílies i donar un servei amb

més intensitat a les famílies que ja hi accedeixen.

● Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com un aspecte que pot

donar més qualitat de vida, sempre que les condicions de la persona gran ho

permetin.

● Instarem  a  la  Generalitat  de  Catalunya  per  ampliar  el  nombre  de  places

concertades a les residències privades.

● Preveiem  la  bonificació  del  transport  públic,  atenent  a  criteris  econòmics

(renda),  per  exemple,  a  través  de  la  provisió  de  carnets  de  transport.  Cal

preveure la gratuïtat del transport públic a les persones més vulnerables i amb

major  dificultats  econòmiques  (segons  renda),  així  com  a  les  persones

acompanyants de persones amb el certificat de discapacitat per tal de garantir

aquest acompanyament.

● Impulsarem la creació d’una nova Oficina d’Entitats i Voluntariat encarregada

de donar un suport més especialitzat a entitats del municipi i oferir informació a

totes aquelles persones que vulguin fer accions de voluntariat, amb el repte en

incrementar la borsa d’homes voluntaris. 

● Al  2020,  dedicarem  a  dones  grans  el  calendari  que  coordina  anualment

Gènere i Feminismes amb una temàtica diferent. A més del calendari, farem

activitats  que  reforcin  la  visibilització  de  temàtiques  vinculades  i  ‘tabú’  en

relació amb la sexualitat de la població gran.

● Facilitarem la tramitació dels documents de voluntats anticipades i testament

vital.

● Millorarem l’oferta municipal d’activitats culturals, lúdiques i esportives, facilitant

l’accés als centres de dia. Treballarem per equiparar nivells de participació en

activitats entre persones que viuen en complexos i les que no.

● Afavorirem una  actitud  respectuosa  cap  a  la  gent  gran  i  el  seu  valor  a  la

societat. Posarem en valor el paper del petit comerç en el tracte cap a la gent

gran, apropant el concepte de ciutat amigable a grans establiments i entitats

bancàries i treballarem l’apoderament en oportunitats de decisió en relació amb

la seva salut. 

111



● Promourem mesures per a normalització la diversitat d’orientacions sexuals i

per  assolir  la  igualtat  de  drets  en  orientació  sexual  i  pràctiques  sexuals  i

sensuals i formes de bon tracte.

● Incentivarem els plans de dinamització sociocultural per a la gent gran. 

● Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional.

● Afavorirem  l’aprenentatge  de  les  noves  tecnologies  de  l'informació  i  la

comunicació (TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti

totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui

tots els recursos disponibles a la xarxa. Treballarem per ampliar el percentatge

de població coneixedora de l’ús d’internet i noves tecnologies, en especial la

gent gran-longeva.

● Adequarem  els  espais  domèstics  de  les  persones  grans  a  les  seves

necessitats per evitar riscos innecessaris (arranjament d’habitatges). 

● Cal estudiar i promoure la construcció d’habitatges assequibles i adequats a les

necessitats de les persones grans.

● Promourem el cohousing i l’autonomia i la dignitat personal el màxim de temps

possible.

● Cercarem nous models de pisos tutelats i assistits per evitar l’aïllament de les

persones grans. 

● Estudiarem la instal·lació de nous centres de dia i  pisos tutelats per la gent

gran.

● A  partir  de  l’elaboració  d’un  mapa  de  recursos  de  la  ciutat,  impulsarem

progressivament  la  dotació  de centres  de dia  als  barris  on sigui  necessari,

valorant especialment el cas de Cappont amb un projecte ja previst.

● Facilitarem els àpats en centres de dia i residències a les persones grans que

ho sol·licitin amb el corresponent informe dels serveis socials. 

● Estimularem, integrarem i promocionarem la gent gran perquè es vinculi amb el

seu entorn veïnal i sociocultural. 

● Promourem un servei de suport en la seva tasca de resolució de problemes a

les comunitats de veïns, que també acompleixen la tasca de detectar persones

grans dependents  que cuiden de fills  o  filles  en situació  de salut  mental  i,

alhora,  comunicarem a la  comunitat  de veïns la  situació per tal  que puguin

empatitzar amb la situació. 

● Traslladarem informació d’activitats a professionals que estan més en contacte

amb persones grans: personal sanitari, treballadores socials, centres esportius,

etc. (Cicles de vida) i reforçarem la formació permanent del personal.
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● Impulsarem projectes formatius i informatius que fomentin l’apoderament de les

persones  grans   (esport,  salut,  alimentació,  prevenció  de  la  dependència,

coneixement, seguretat...) 

● Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura

de les persones dependents.

● Aplicarem protocols per a detectar i  abordar els casos de maltractament de

persones grans i en farem difusió.

● Augmentarem els programes de sensibilització i prevenció del maltractament

envers les persones grans i les persones amb discapacitat, com també dels

programes  d’atenció  i  seguiment  per  a  la  implementació  de  nous  serveis

d’acollida per a aquesta realitat (maltractament a persones grans). 

● Sensibilitzarem  i  generarem  una  població  activa  vers  el  maltractament  de

població gran i la detecció de persones grans dependents i no dependents amb

fills amb situacions de salut mental. 

● Vetllarem perquè les persones grans estiguin al corrent dels ajuts econòmics

existents  en  medicines  i  altres  productes  sanitaris  i  estudiarem  oferir  ajuts

econòmics per fer front a les despeses en salut, per tal de garantir  que les

persones grans puguin  accedir  a les  medicacions  i  productes  sanitaris  que

milloren la seva salut.

● Revisarem el model i  finançament del sistema integrat de transport adaptat,

assegurant-ne la gratuïtat a qui ho necessiti.

● Reactivarem el Consell Assessor de les persones discapacitades. 

● Elaborarem  plans  sectorials  per  a  la  integració  de  les  persones  amb

discapacitats, tant en l’àmbit social com en el laboral.

● Posarem en marxa serveis d’orientació i finestreta única per a persones amb

discapacitat i els seus familiars. 

Infància, adolescència, família i igualtat d’oportunitats

Els  valors  republicans  del  benestar  han  de  garantir  que  tots  els  nens  i  nenes  i

adolescents,  amb independència  d’on  visquin,  tinguin  les  mateixes  oportunitats  en

l’atenció social,  l’educació, en la salut i  en el respecte dels seus drets més bàsics.

També han de garantir el dret a viure en família.

Lleida no pot permetre la malnutrició infantil i combatrà decididament el maltractament

envers infants i adolescents. 
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Fomentarem la inclusió i participació dels joves en les xarxes socials i digitals. 

Es  treballarà  per  la  inclusió  dels  MENA  (menors  estrangers  no  acompanyats)  en

projectes formatius  ocupacionals  per  què puguin  sortir  al  món laboral;  així  com la

creació  d’una  borsa de voluntaris  formats  en mentoria  què acompanyin  a  aquests

menors en la seva incorporació al mon laboral (Barcelona i Girona s’han fet proves

pilot). Caldrà estudiar aquells casos en que el fet de no tenir documentació dificulta

l’accés a la formació i altres serveis.

Els centres formatius, escola de música, aula de teatre, desenvoluparan una educació

inclusiva i amb un mapa de recursos, serveis i programes que ajudin al coneixement

dels seus drets i deures, que potenciïn les capacitats que tenen i que els estimulin

l’autonomia.  Lleida  ha  de  ser  una  ciutat  en  què  infants  i  adolescents  puguin  ser

protagonistes de les seves vides i participar en aquesta societat. 

Es treballarà amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l'obertura d’un

SOAF (Servei d’Orientació i Acompanyament Familiar) que ajudi a totes les  famílies a

millorar  el  benestar  personal,  familiar  i  social,  des  d’una  perspectiva  preventiva:

detectant i reforçant les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions

familiars saludables i enfortir les habilitats parentals.

Actualment, Catalunya inverteix un 1% del PIB en polítiques d’infància. Professionals,

entitats i món acadèmic coincideixen en la necessitat d’augmentar aquesta inversió

com a única recepta per reduir les desigualtats i  la conveniència de situar-la en la

mitjana europea.

● Potenciarem la posta en marxa de plans integrals d’atenció i promoció de la

infància  i  l’adolescència  per  tal  de  cobrir,  de  manera  coordinada,  les

necessitats per garantir el seu desenvolupament.

● Avançarem en la participació infantil per incorporar la perspectiva dels infants i

adolescents en la presa de decisions, impulsant el consell municipal d’infància i

adolescència. 

● Promourem municipis respectuosos amb la infància, que garanteixin zones de

l’espai públic on puguin jugar i desenvolupar-se en llibertat i autonomia, seguint

la proposta del pedagog Francesco Tonucci de crear “la ciutat dels nens”. 

● Potenciarem les taules locals d’infància per fer una diagnosi compartida de les

necessitats existents i de la rendibilització de recursos i la millora en l’atenció

dels infants i les famílies. 
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● Establirem una xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i

l’adolescència des d’un vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions

de fragilitat  social,  maltractament,  negligència,  conductes  de risc,  etc.,  com

poden ser les ludoteques infantils i els centres oberts municipals.

● Assegurarem que cap infant per manca de recursos no deixi de participar en

activitats de lleure. 

● Cal  ampliar  els  ajuts  que actualment  s’ofereixen a famílies  monoparentals  i

nombroses als centres formatius, escola de música, aula de teatre... a famílies

en situació de vulnerabilitat.

● Promourem les escoles  de famílies com un espai  i  un recurs formatiu i  de

suport al conjunt de les famílies.

● Elaborarem plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els

adolescents del municipi; potenciarem programes públics per a l’alimentació,

de suport econòmic, conciliació, entre d’altres.

● Desplegarem  serveis  dirigits  a  la  infància  i  l’adolescència  que  abordin

problemes  socioemocionals,  conductuals  i  d’habilitats  acadèmiques,  amb

l’objectiu de corregir a temps trajectòries personals que redueixin oportunitats a

temps. 

● Establirem mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb

discapacitats (salut, lleure...).

● Ajudarem a les famílies que, molts cops viuen la seva situació en silenci, que

tot i que no estant dins de la xarxa de serveis socials, en aquests últims anys

per motius de crisi econòmica, han pogut sofrir  un revés, per a que puguin

rebre ajudes amb el transport, beques menjador, ajuts a domicili,... en funció de

la renda familiar.

● Garantirem un sistema d’ajudes per a infants en situació de vulnerabilitat. 

● Revisarem els  protocols  existents a nivell  de maltractaments a la  infància  i

donarem suport a les famílies que sofreixen maltractaments per part dels fills,

incrementant competències parentals.

● Continuarem lluitant i treballant per eliminar l’estigmatització i els rumors sobre

grups  de  persones  per  raó  d’expressió  de  gènere,  sexe,  raça,  creences

religioses,..

● Ens coordinarem amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les

administracions  supramunicipals  –consells  comarcals  i  diputacions–  per

promoure actuacions o serveis, com ara els centres d’atenció a la infància i a

l’adolescència, fent una atenció especial als mecanismes de detecció precoç

de problemes i situacions de risc o d’exclusió social. 
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Acció cívica i voluntariat

● Impulsarem campanyes d’aprofundiment en valors cívics de la Catalunya del

segle XXI.  

● Farem participar la ciutadania en l’assumpció dels valors. 

● Treballarem les addiccions a les noves tecnologies al jovent.

● Millorarem la xarxa de centres cívics com a espais de participació, formació,

impuls de valors cívics i oci positiu. 

● Crearem la figura de dinamitzador/a de centre cívic.

● Potenciarem els  valors  cívics  i  democràtics  entre  la  població,  especialment

entre infants i joves.

● Continuarem lluitant i treballant per eliminar l’estigmatització i els rumors sobre

grups  de  persones  per  raó  d’expressió  de  gènere,  sexe,  raça,  creences

religioses,. I implementarem més programes d’inclusió social.

● Donarem suport a les iniciatives que fomentin el civisme. 

● Potenciarem els punts de voluntariat i promourem l’associacionisme com a una

de les millors formes de participació social i exercici de civisme.

● Fomentarem el voluntariat entre els homes.

Reforma horària per a la millora del benestar 

Tothom viu vint-i-quatre hores al dia però no tothom ho fa en les mateixes condicions.

En aquest sentit, apostem decididament per considerar el temps com a font de riquesa

i impulsar una política pública que en permeti la redistribució dels usos. Cal treballar

per consolidar el temps com a variable rellevant en la recerca de l’equitat i el benestar.

La reforma horària és una qüestió vinculada principalment a la salut pública i és aquest

el principal motiu pel qual n’urgeix l’impuls. Ens calen un horaris més humans i més

cívics que venen també per assegurar i fer compatibles la qualitat de vida laboral i

personal i la distribució de tasques domèstiques i de cura de manera equitativa entre

dones i homes.

Reactivar i formalitzar el pacte del Temps que Lleida va firmar el juliol del 2017 amb

l’iniciativa per la Reforma Horària.  L’adhesió municipal a la reforma horària té com a

compromís una moció municipal tramitada el dos de maig de 2017. Ara cal treballar en

el  compromís  per  l’adhesió  municipal  a  la  Reforma  Horària  mitjançant;  taules

quadrangulars  (Treball,  Administració,  Educació,  Cultura  i  Oci,  Comerç  i  consum,

Mobilitat ), campanyes de sensibilització, xarxes d’empreses i entitats, bonificacions i

premis.
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● Impulsarem una nova cultura del temps a les organitzacions, a favor de models

més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials.

● Crearem una comissió que estudiï els usos dels temps que ens ha de permetre

promoure un model social que prioritzi la conciliació de la vida laboral i familiar.

● Recollirem bones pràctiques al municipi, tenint en compte la seva dimensió i el

territori, basant-se en l’Inventari Reforma Horària.

● Posarem en valor i implementarem les bones pràctiques dutes a terme en els

diversos àmbits d’acceleració (treball, administració, cultura i oci, ensenyament,

comerç  i  consum,  mobilitat),  així  com les  dades que  mostren els  beneficis

econòmics, socials i de salut d’una millor organització horària.

● Reconeixement a les empreses responsables social i familiarment i que tinguin

en compte la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

● Fixarem els àpats en un horari saludable per a les persones treballadores de

l’Ajuntament.

● Adaptarem els horaris i l’agenda política de les persones en càrrecs electes o

llocs directius de l’Ajuntament a la reforma horària.

● Adherirem el municipi al Pacte Nacional per la Societat Digital, amb l’objectiu

que  la  relació  entre  la  ciutadania  i  l’administració  eviti  el  desplaçament

presencial, afavoreixi l’ús òptim del temps i permeti la compaginació de la vida

personal i laboral.

● Concretarem la  reforma  horària  per  part  de  les  corporacions  locals  en  els

municipis  per  mitjà  de  pactes  del  temps,  amb  la  implicació  de  les

organitzacions socials, econòmiques i ciutadania.

● Farem una prova pilot  de l’impacte de la reforma horària en la qualitat  dels

serveis  municipals  i  en  la  satisfacció  de  la  ciutadania  i  professionals,  amb

l’aplicació de mesures com la flexibilitat pactada i l’e-treball.

● Promoure  una  campanya  per  promoure  hàbits  saludables  quant  a  ritmes

circadiaris entre les persones treballadores de l’Ajuntament.

● Farem  formació  en  competències  en  les  àrees  d’administració  i  protocol

relacionades  amb  una  humanització  dels  horaris  i  les  agendes  de  càrrecs

públics.

● Concretarem, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles acords

relatius a la reforma horària per als treballadors públics al municipi.
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4.2 Ciutadania i Diversitat

Lleida, una ciutat inclusiva en una societat diversa

Lleida ha de ser  l'exemple  de ciutat  on la  interculturalitat  esdevingui  motor  d'èxit  i

cohesió social. Junts crearem un model de ciutat on tothom tingui cabuda i ningú quedi

enrere.

Per nosaltres és important que les polítiques locals d'integració social es despleguin

amb una visió a llarg termini. Perquè, com a responsables polítics, entenem que hem

d'anar un pas més enllà d'ajudar als nouvinguts en una etapa primerenca si volem una

cohesió social real a la ciutat de Lleida.

Per  aquest  motiu  les  nostres  polítiques  estan  orientades  a  aconseguir  múltiples

objectius (integració, cohesió i participació social) en funció de les necessitats i reptes

que presenta cada col·lectiu.

Lleida  es  reconeixerà  com  una  societat  diversa,  garantint  els  mateixos  drets  i

oportunitats  per  a  tothom,  promovent  la  interculturalitat  i  el  plurilingüisme  com  a

riquesa del país i configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària, d’acord

amb els  valors  republicans  i  els  drets  humans.  Una  Lleida  laica  amb  llibertat  de

creences i conviccions, on les actituds discriminadores no hi tinguin cabuda i en què la

diversitat sigui viscuda i entesa com una realitat i una riquesa.

Poble Gitano

● Inversió del 10% de la recaptació del mateix mercat als mercats setmanals de

Camp d’Esports i Barris Nord, per tal de reactivar el comerç.

● Crearem la Fira de Mercat a un lloc concret de la ciutat 4 cops a l’any, amb

dates de festivitat nacional. 

● Farem que el dia 8 d’abril sigui un dia oficial per l’Ajuntament de Lleida on es

facin actes concrets i publicitat per adherir als Lleidatans i Lleidatanes. 

● Pla de xoc per combatre el fracàs escolar.

● Pla de xoc per lluitar contra l’antigitanisme. 

● Marc estratègic orientat cap a l’exercici  dels drets, que promoguin polítiques

inclusives a la vegada que es compensin els desavantatges que encara pateix

part d’una important part de la població gitana.
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● Programes de formació  i  acompanyament  cap a  la  ocupabilitat,  adaptat  als

grups més desfavorits i que estan allunyats del mercat laboral, amb mesures

especifiques per a joves que ni estudien ni treballen.

● Polítiques per al Poble Gitano amb el Poble Gitano. El poble gitano ha de ser

protagonista del seu propi desenvolupament, a través d’una major participació

de les polítiques públiques. 

● Atenció especial  a la infància gitana en el  disseny de mesures polítiques o

assignació de recursos per abordar la pobresa infantil. 

● Inclourem una clàusula social als contractes públics per afavorir la contractació

de les minories ètniques i gent en risc d’exclusió.

● L’Ajuntament  de Lleida endegarà una iniciativa  col·lectiva  per sol·licitar  a la

RAE el canvi de definició de gitano al diccionari. 

● Invertirem en una major  visibilitat  i  reconeixement  del  Poble  Gitano i  de  la

cultura gitana, promovent la igualtat, reconeixent la diversitat i posant en valor

la cultura gitana. 

Persones migrades 

Objectiu:  Facilitar la integració de la població provinent d’altres països, augmentar la

igualtat i la cohesió social, així com enfortir la identitat i el sentiment de pertinença.

● Elaborarem un Pla Municipal d’Acollida i Inclusió de les persones

nouvingudes seguint els principis fixats en el mandant de l’Assemblea

de  Nacions  Unides.  Tindrà  per  objecte  l’establiment  d’accions  i

estratègies que impliquin a la ciutadania, les persones nouvingudes i les

entitats civils.

● Implementarem un programa de revitalització i regeneració urbana en

aquelles àrees de Lleida on ha proliferat la segregació residencial i que

pateixen una divisió social de l'espai. Cal treballar contra la guetització

des d’un punt de vista transversal.

● Impulsarem  iniciatives  d'ocupabilitat  perquè  les  persones  migrades

pugui  progressar  cap  al  desenvolupament  d'una  trajectòria  laboral

definida i més qualificada.

● Crearem programes de transferibilitat de qualificacions i competències

per tal  que les persones migrades puguin  aprofitar  els  coneixements

previs, la formació i experiència aportada.

● Promourem  l'emprenedoria  entre  les  persones  migrades  (accés  a

microcrèdits, assessorament empresarial, formació tècnica, etc.)
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● Impulsarem iniciatives i polítiques d'igualtat d'oportunitat que permetin la

integració de les persones migrades a través de l'ocupació  al  sector

públic.

● Impulsarem  la  creació  del  Consell  Municipal  per  les  Migracions,

integrat per entitats públiques, privades i col·lectius i associacions de

migrants que treballin amb i per a les persones nouvingudes a la ciutat,

fent-los copartícips i corresponsables de les polítiques vinculades a les

migracions.

● Augmentarem  la  representació  de  les  persones  migrades  dins  del

sector públic per millorar l'adequació dels serveis oferts.

● Crearem iniciatives comunitàries amb l’objectiu de dissenyar i gestionar

projectes  de  cooperació  i  transformació  social  entre  les  persones

migrades i els diferents agents polítics, socials i econòmics de Lleida.

● Potenciarem l’associacionisme de les persones nouvingudes.

● Tot i tenir legalment dret a vot, la participació en les eleccions en les

comunitats  migrades  és  sempre  molt  baixa.  Fomentarem  la  seva

integració  en  la  política  local  de  Lleida  a  través  de  cafès  polítics,

reunions i panells de discussió política en cooperació amb les diferents

associacions locals, ambaixadors cívics, representants de migrants en

òrgans consultius, etc.

● Reduirem  l'estigmatització  social  i  conflictes  ètnics  a  través  de  la

promoció de fòrums de mediació comunitària que tindran com a objectiu

gestionar i resoldre conflictes socials.

● Crearem i  impulsarem un fòrum i  espais  de diàlegs que reuneixi  les

comunitats religioses (musulmana, cristiana, jueva i altres) de la ciutat

per eliminar barreres a la connexió intercultural, evitant prejudicis i pors i

fomentant la tolerància, el coneixement i la col·laboració mútua. 

● Col·laborarem en la  recerca d’una ubicació  per a la  mesquita en un

espai de creixement urbà. 

● Impulsarem l'ampliació del dret de vot en l’àmbit municipal i l’aplicarem

en  les  consultes  ciutadanes  i  els  processos  participatius  de

competència municipal.

● En un món globalitzat,  les  persones migrades tenen la  capacitat  de

crear xarxes transnacionals que com a ciutat ens ofereix un avantatge

estratègic i competitiu respecte a la resta de ciutats. Per aquest motiu,

crearem xarxes de cooperació entre migrants i  empresaris locals  per
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desenvolupar  oportunitats  econòmiques  internacionals,  especialment

als països d’origen de les persones migrades.

● En col·laboració amb les escoles i  institut  dels  municipis  impulsarem

polítiques  que  promoguin  la  construcció  equilibrada  de  les  identitats

interculturals de les persones migrants de primera generació que poden

viure conflictes entre l'adopció de la identitat local i la cultura d’origen.

● Abordarem un model inclusiu per promoure la participació dels pares i

mares migrats a les escoles per tal d'eliminar les barreres que dificulten

la seva implicació en l'entorn escolar.

● Combatrem la  segregació  escolar,  impulsant  un repartiment  equitatiu

dels alumnes entre centres públics i concertats, fent que l’educació sigui

un reflex  de  la  diversitat  present  a  la  societat.  Impulsarem al  si  del

consell escolar un nou mapa escolar capaç de revertir a mig termini la

concentració  de  persones  migrades  o  de  la  comunitat  gitana  en

determinats centres. 

● Impulsarem la presències de les cultures i llengües de les comunitats

migrades en el currículum escolar, com una eina pedagògica de primer

ordre per a tot l’alumnat. 

● Combatrem l'absentisme i abandonament escolar dels fills i filles de les

persones migrades a través d'un protocol d'actuació que conté mesures

de prevenció, detecció i actuació per minimitzar els casos d'alt risc entre

les comunitats més vulnerables.

● Impulsarem mesures per ajudar la transició de l’escola al treball dels

joves  d’origen  migrat,  fomentant  els  cicles  formatius,  els  programes

d’inserció  professional  i  les  escoles  d’oficis.  Així  mateix,  fomentarem

que les persones migrades i de minories ètniques puguin accedir a la

universitat en igualtat de condicions amb els altres joves. 

● Combatrem  la  discriminació  en  l’accés  als  espais  d’oci  nocturn,

assegurant que no s’exclogui ningú pel seu origen, aspecte o religió. 

● Proporcionarem  a  les  famílies  reagrupades  serveis  de  consultoria

integral  sobre assessorament jurídic,  cerca allotjaments,  escoles, etc.

que ens ajudi a posar fi a la segregació residencial i l'exclusió social.

● Impulsarem iniciatives  per combatre les reticències dels propietaris  a

llogar  habitatges  a  migrants,  temporers,  refugiats  i  altres  grups

subrepresentats. 

● Treballarem en la renovació d'habitatges residencials en barris amb un

alt risc d'exclusió social.
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● Volem acabar amb l'aïllament personal de les dones migrades a través

de programes que se centrin en el desenvolupament social, l'autonomia

personal,  la  identificació  d'habilitats,  l'aprenentatge  d'idiomes  i

professions, mentories amb dones lleidatanes, etc.

● Proporcionarem  formació  professional  per  a  dones  migrades  que

vulguin deixar enrere els treballs amb baixes qualificacions. 

Refugiats i exiliats

Objectiu: El nostre objectiu és el reassentament en la nostra ciutat i la seva

integració a llarg termini. 

● Desenvoluparem  un  pla  operatiu  que  té  com  a  objectiu  liderar  la

recepció inicial i ubicació dels refugiats mentre de forma paral·lela es

creen programes de reassentament i integració a llarg termini.

● Proporcionarem  serveis  d'emergència  i  assistència  als  refugiats  que

arriben  en  circumstàncies  vulnerables  i  que  per  tant  requereixen  un

nivell d'intervenció social superior.

● Desenvoluparem programes de lingüística  ocupacional  (no merament

comunicacionals) per proporcionar als refugiats qualificats les habilitats

lingüístiques que necessiten per desenvolupar-se en els seus llocs de

treballs.

● Fomentar la participació de refugiats en associacions locals per evitar

l'aïllament individual.

● Com  a  part  del  programa  d'igualtat  ètnica  en  els  serveis  de  saluts

impulsats per la UE, desenvoluparem en col·laboració amb els serveis

sanitaris,  fórmules  d'assistència  mèdica  que  permetin  identificar

necessitats  úniques  dels  refugiats  (per  exemple:  salut  mental)  per

desenvolupar intervencions per fer-hi front.

● Desenvoluparem un model de prestació de serveis d'interpretació als

usuaris de la sanitat pública perquè l'idioma no esdevingui una barrera

per gaudir dels serveis mèdics.

● Establirem protocols de cooperació amb la Comissió catalana d’ajuda al

refugiat i amb la xarxa asil.cat, per tal de promoure programes d’acollida

a les persones refugiades de països en guerra i refugiades polítiques,
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així com programes per visibilitzar  el  conflicte,  les seves causes,  les

condicions de vida als camps de refugiats. 

Persones sense llar, exiliats econòmics, temporers i persones 
sense documentació

Objectiu: Les persones no poden ser il·legals. Les ciutats han de ser xarxes de

comunitat, de drets i d’acollida. 

● Habilitarem un espai residencial / Crearem un recurs per a les persones

sense sostre que es trobin a Lleida, especialment durant l’estiu.

● Crearem  un  programa  de  regularització  legal  que  permeti  a  les

persones en situació irregular convertir-se en residents legals.

● Concretarem un pla específic d’atenció als temporers i les temporeres,

no es pot tractar com una emergència allò que succeeix cada any.

● Establirem un programa anual perquè els temporers de les explotacions

agràries puguin accedir a iniciar els tràmits de l'expedient de permís de

treball i de residència.

● Potenciarem  models  d’habitatge  com  el  “social  housing”   o  centres

comunitaris per facilitar el lloguer d’habitatges a persones desfavorides.

● Treballarem  amb  les  associacions  empresarials  per  desenvolupar

models de promoció ocupacional de qualitat per als temporers, per tal

de facilitar el seu accés a l'habitatge, serveis sanitaris i ocupacionals,

salaris dignes, etc. 

Menors no tutelats 

Objectiu: Frenar el sentiment d’integració negativa i exclusió social.  

● En  col·laboració  amb  els  diferents  organismes  i  agents  socials  implicats,

reformularem el sistema de tutela de menors no acompanyats per millorar la

seva eficàcia i valor afegit, promovent sempre que sigui possible l’acolliment

familiar.

● Crearem un programa per a menors no tutelats en la seva transició a la vida

adulta que contempli mesures com suport bàsic social, estructuració d'activitat

diàries, així com altres iniciatives d'inclusió social com la residencia en barris
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designats, seguiment regular policial i judicial, etc. que el permetin optar a la

residència i posteriorment al  reagrupament familiar.

● Impulsarem iniciatives  per  proporcionar  atenció  complementària  per  a joves

menors  no  tutelats  entre  15  i  17  anys  que  tingui  com a  objectiu  ajudar  a

estructurar les activitats diàries, reforç escolar, fomentar la seva ocupabilitat,

suport emocional, etc. 

4.3 Feminismes i LGTBIQ+

Uns municipis republicans feministes que treballin per la igualtat, la diversitat sexual i

de gènere i lluitin contra qualsevol tipus de discriminació com violència de gènere i

l’LGTBIfòbia.

Els  municipis  republicans  han  de  estar  compromesos  amb  la  lluita  contra  les

desigualtats  i  les  discriminacions  que es  generen per  motius  de gènere,  així  com

garantir la implementació de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre homes i dones, i

de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a tot el territori.

Per  això,  és  important  incorporar  la  perspectiva  de  gènere  junt  amb l’LGTBIQ+ a

l’agenda política del  la  Paeria.  I  per  fer-ho cal  donar  suport  al  teixit  associatiu  del

municipi, posar en marxa equipaments i serveis adreçats als col·lectius que pateixen

aquestes discriminacions.  

Però sobretot, cal garantir la transversalitat d’aquestes polítiques per tal que la igualtat

de gènere i la visió LGTBI impregnin el conjunt d’actuacions que es duen a terme des

del consistori, amb l’objectiu que tinguin una incidència social, ja que la seva posada

en pràctica suposa un benefici per al conjunt de la societat.

Mesures:

● Crearem una regidoria específica encarregada d’impulsar les polítiques locals

en  matèria  d’igualtat  (feminismes  i  diversitat  sexual  i  de  gènere  (LGTBI)).

Incorporarem  la  perspectiva  de  gènere  i  LGTBIQ,  des  d’un  punt  de  vista

interseccional, en el disseny i implementació dels plans, programes i polítiques

municipals  per  tal  de  garantir  la  transversalitat  d’aquestes  polítiques  en

diferents  àmbits:  urbanisme,  mobilitat,  accessibilitat,  seguretat,  participació,

serveis  socials,  atenció  a  la  diversitat,  coeducació,  gestió  d’equipaments

culturals, habitatge, esports, treball i ocupació, entre d’altres. 
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● Donarem compliment estricte a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre homes i

dones, i  treballarem pel desplegament i  a la Llei  11/2014, per a garantir  els

drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar

l'homofòbia,  la bifòbia i  la transfòbia,  en tot  allò  que afecta a competències

municipals.

● Implementarem les mesures del III  Pla de Polítiques d'Igualtat de Gènere a

Lleida.  2017-2021  i  n’avaluarem  els  resultats.  En  l’elaboració  del  IV  Pla,

inclourem la perspectiva LGTBIQ+. 

● Elaborarem  un  pla  local  LGTBI  del  municipi  i  constituïrem  una  comissió

interdepartamental municipal per garantir-ne la implementació i avaluació. 

● Garantirem l’elaboració  del  Pla  d’igualtat  de  gènere  intern  amb perspectiva

LGTBIQ+ a l’Ajuntament de Lleida.

● Incorporarem l’exigència de plans d’igualtat dins les polítiques de contractació

pública i de prestació de serveis.

● Impulsarem  accions  de  formació  i  sensibilització  del  personal  municipal  en

matèria d’igualtat de gènere, perspectiva LGTBIQ+ i violència de gènere, molt

especialment el que atén el públic i la policia municipal. Així mateix, informarem

tot el personal de l’administració dels protocols de deure d’intervenció davant

agressions sexistes  i  LGTBIfòbiques,  que els  obliguen  a actuar  en aquests

supòsits. 

● Realitzarem formacions específiques per a monitors i monitores sobre temàtica

LGTBIQ de la mà d’esplais,  caus, casals i  agrupaments escolta, espais que

eduquen i acompanyen els nostres joves

● Estendrem les accions de formació i sensibilització i el compromís d’erradicació

de les discriminacions i violències de gènere, en totes les seves formes, al teixit

associatiu a través d’un pacte de ciutat.

● Garantirem  un  recurs  públic  d’urgència  per  allotjar  i  acollir  dones  i  infants

víctimes de violència de gènere i obrirem una audiència pública per determinar

quin  és  el  model  de  resposta  integral  de  ciutat  en  l’àmbit  de  la  violència

masclista.

● Lluitarem per acabar amb la violència masclista, en la prevenció i l’atenció a les

dones i els seus infants -en col·laboració amb el SIAD (Servei d’Informació i

Atenció a les Dones) i el SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) de la ciutat,

d’acord amb el desplegament territorial de la Llei 5/2008, del dret de les dones

a erradicar la violència masclista. 

● Treballarem  en  la  construcció  d’una  societat  que  permeti  el  lliure

desenvolupament  de  les  persones,  i  que  promogui  nous  models  de
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masculinitats  i  feminitats  que  facin  possible  l’establiment  de  relacions

igualitàries  entre ambdós sexes a partir  del  respecte mutu,  l’autonomia  i  la

llibertat.

● Visibilitzarem el Servei d’Atenció Integral (SAI), com a servei de referència per

atendre  les  persones  que  hagin  patit  alguna  discriminació  per  motius

d’orientació sexual o identitat de gènere i col·laborarem amb les entitats de la

ciutat….

● Adherirem el municipi a la Xarxa de Municipis LGTBI.

● Promourem la igualtat en tots els espais de participació municipals.

● Prioritzarem l’atorgament de subvencions a les associacions que incorporin la

perspectiva de gènere i incloguin criteris de paritat en les seves juntes.

● Commemorarem i donarem suport als actes organitzats per entitats les diades

assenyalades per la lluita feminista i LGBTIQ+: 8 de març (dia internacional de

les dones), 31 de març (dia internacional de la visibilització trans*), 17 de maig

(dia internacional contra l’homofòbia), 28 de juny (dia de l’orgull LGTBIQ+), 25

de  novembre  (dia  Internacional  per  a  l’eliminació  de  la  violència  vers  les

dones).  Ho  farem  amb  actes  i  declaracions  institucionals,  l’aprovació  de

mocions i la col·locació de banderes.

● Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i diversitat sexual i de

gènere,  perquè  imparteixin  tallers  destinats  a  altres  joves  per  sensibilitzar  i

prevenir les violències de gènere.

● Donarem  suport,  recursos,  pressupost  i  reconeixement  a  les  entitats  que

treballen en la prevenció,  detecció i  reparació de les violències de gènere i

LGTBIfòbiques, així com les que treballen per apoderar les persones que en

són víctimes.

● Farem un protocol que estableixi les accions institucionals en cas de feminicidi

a Catalunya (declaració  institucional  de condemna,  record a les  víctimes al

següent ple...), així com donarem suport a les accions organitzades per altres

entitats. 

● Impulsarem que  el  Consell  municipal  de  les  Dones  torni  a  ser  l’organisme

referent en aquestes matèries. Mantindrem el Consell Municipal LGTBIQ+, com

a òrgan de participació que defineixi les polítiques municipals que afecten el

col·lectiu, i proposarem l’ampliació de membres a aquelles entitats i ens que

treballin per a les persones del col·lectiu. 

● Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució històrica de les

dones i de les persones LGTBIQ+ mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de

premis o qualsevol altre reconeixement públic.
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● Garantirem una política comunicativa local lliure de llenguatge sexista i inclusiu

amb la diversitat sexual i de gènere. Fomentarem, alhora, accions formatives

per a la població i els treballadors i les treballadores municipals.

● Garantirem que la informació municipal (formularis i  registres) s’adequiï  a la

diversitat d’identitats de gènere.

● En l’àmbit educatiu i sota el principi de la coeducació, durem a terme accions

orientades a prevenir i combatre la violència de gènere i l’homofòbia, així com

el bullying, a través dels plans educatius entorn.

● En l’àmbit laboral, realitzarem accions orientades a combatre la discriminació

per orientació sexual o identitat de gènere i impulsarem polítiques per reduir els

índexs alts d’atur de les persones trans*.

● Promourem  i  difondrem  iniciatives  empresarials  dutes  a  terme  per  dones,

especialment en aquells àmbits que estiguin especialment masculinitzats.

● En l’àmbit  de la cultura, vetllarem perquè la programació cultural visibilitzi,  a

través  de  en  diferents  expressions  artístiques,  la  perspectiva  de  gènere  i

LGTBI. Així mateix, vetllarem perquè les biblioteques municipals incorporin fons

documental  i  material  sobre  feminismes  i  diversitat  sexual  i  de  gènere  i

vetllarem  per  unes  festes  populars  locals  lliures  d’agressions  sexistes  i

LGTBIfòbiques. 

● En  l’àmbit  de  l’esport,  fomentarem,  visibilitzarem  i  reconeixerem

institucionalment  l’esport  de  base  i  l’esport  professional  femení,  així  com

emprendre accions per a prevenir i combatre l’homofòbia.

● Crearem i distribuirem punts liles obligatoris a les zones d'oci nocturn i a les

festes que s'organitzin a la ciutat. Aquests punts liles són espais d’informació i

sensibilització  que  facilita  l’assessorament  i  acompanyament  a  qualsevol

persona que visualitzi o pateixi una agressió masclista i/o LGTBIfòbica. 

● En  l’àmbit  de  la  gent  gran,  emprendrem  accions  orientades  a  prevenir

l’homofòbia  (especialment  pel  que  fa  a  residències  i  casals)  i  la  soledat

nouvinguda en el cas de les dones.

● Ens adherirem a les campanyes de visibilització i empoderament de les dones i

de  les  persones  LGTBIQ+  d’altres  administracions,  mitjançant  mocions  de

suport i accions locals.

En  resum,  farem  de  la  Lleida  republicana,  una  ciutat  feminista  on  la  igualtat

d’oportunitats i de tracte sigui un dels principis de rectors de convivència.

127



4.4 Cooperació i solidaritat

Compromís solidari amb el desenvolupament humà

Durant  els  darrers  anys,  els  canvis  de  model  cap  a  polítiques  econòmiques  cada

vegada més liberals , la crisi financera  i  els conflictes bèl·lics ,  han provocat una

profunda  crisi  mundial  amb  conseqüències  econòmiques,  sanitàries,  alimentaries,

educatives i ambientals que afecten greument milions de persones.

A Catalunya, que és i vol ser  terra d’acollida, estem veient com s’estén per part de

l’extrema dreta, un discurs negatiu, discriminatori i de la por envers la migració i la

cooperació  internacional,  trastornant  valors  com  la  solidaritat   i  menystenint  drets

humans bàsics. La solidaritat no és donar el que sobra sinó compartir el que tenim, i la

cooperació és un acte de responsabilitat i coherència 

D’altra banda, l’aprovació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració

local aprovada pel govern del PP ha determinat la cooperació com una competència

impròpia dels ens locals, limitant o eliminant les partides en aquest àmbit.

I, en aquesta crisi,  hi tenen molt a veure la manca de resultats tangibles,  l’aparició

d’algunes  males  pràctiques  i  la  poca  connexió  del  teixit  solidari  català  amb  una

ciutadania  que  no  percep  les  polítiques  de  cooperació  com  una  prioritat  per  als

municipis en temps de crisi, ja sigui perquè no s’ha rendit comptes davant la ciutadania

o perquè la tasca de sensibilització feta fins ara no ha estat prou eficaç.

Avui,  defensar  el  compromís  solidari  amb  el  desenvolupament  humà  significa  no

només no fer  marxa enrere en el  finançament,  sinó desplegar  una política pública

alineada amb un model de cooperació transformador que, acompanyi processos locals

per  erradicar  la  pobresa,  lluitar  contra  les  desigualtats  i  prevenir  les  catàstrofes

humanitàries  i,  a  casa  nostra,  ,  ajudi  a  construir  una  ciutadania  crítica  solidària  i

responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament.

Ens  comprometrem  amb  un  canvi  de  model  de  cooperació  internacional  i

codesenvolupament, des de la mirada dels drets humans, els principis democràtics, la

perspectiva de gènere i en el marc dels ODS Agenda 2030. Que cerqui el valor afegit

en l’enfortiment de la governança democràtica, la construcció de pau i l’equitat entre

dones  i  homes,  prioritzant  el  treball  amb  les  entitats  solidàries  del  municipi  i  els

projectes d’educació per al desenvolupament, i desplegant cooperació directa amb els

ens  locals  del  sud.  Cal  deixar  de  banda  el  model  majoritàriament  assistencial  i
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paternalista i substituir-lo per un model que apoderi les persones, els col·lectius, les

institucions  amb  la  implicació  d’altres  nous  agents,  des  del  mon  empresarial  fins

l’educatiu

Mesures: 

● Garantirem criteris ètics, socials i  mediambientals en les compres de béns i

serveis municipals i adherir l’Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica.

● Durant  el  mandat  anirem incrementant  el  percentatge  de  tributs  municipals

dedicats  a  polítiques  de  cooperació  per  al  desenvolupament  i  la  solidaritat

internacional  començant  amb  un  increment  fins  al  0,33  %  amb  la  finalitat

d’arribar, si es pot en un mandat, al 0,7%, mirant de garantir que almenys sigui

del 0,5% en aquest mandat.

● Promourem  un  nou  Pla  Director  de  Cooperació  mitjançant  un  procés

participatiu  real  i  transparent  de  la  ciutadania  de  Lleida,  les  entitats,  els

col·lectius de persones nouvingudes, i els diferents actors implicats en l’àmbit

econòmic  i  social.  El  Pla  Director  haurà  d’estar  alineat  amb  el  PD  de

cooperació catalana (2019-2022), amb enfocament de gènere i DDHH en el

marc de la justícia social; tenir un pressupost compromès distribuït per anys, i

reconèixer els 3 titulats: de drets, les persones; de responsabilitat, les entitats,

el sector, MMCC..., i d’obligacions, les administracions. Aquestes darreres són

les que han d’estar al servei de la ciutadania i de les entitats.

● Dotarem la Regidoria que assumeixi l’àrea de cooperació de més pressupost,

d’una  organització  i  estructura  funcional,  amb  els  tècnics  i  professionals

suficients per garantir el compliment efectiu de l’acció política de cooperació i

codesenvolupament de l’Ajuntament de Lleida, amb l’objectiu de tornar a ser un

municipi referent en l’àmbit de la cooperació i en defensa del sector.

● Impulsarem i recuperarem el Consell Mixt de Cooperació com l’espai de diàleg,

consens i participació necessari per aconseguir un Pacte de Justícia Global al

marge dels canvis polítics en el govern de la ciutat.  Entre tots identificarem

prioritats i fixarem objectius, tenint present les modalitats i l’escenari econòmic

del mandat.

● Desplegarem des del propi ajuntament i col·laborarem amb les Entitats socials i

solidàries, en campanyes de sensibilització de la ciutadania en la necessitat del

compromís amb el  desenvolupament,  la  pau i  els  drets  humans.  Ho farem

aportant recursos municipals, humans i logístics, amb el mínim o sense cost

per les Entitats.
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● Donarem suport a la Coordinadora d’ONGs de Lleida.

● Estimularem les polítiques de cooperació i solidaritat, de cultura de pau i de

promoció dels drets humans, que segueixen sent,  tant o més que mai,  una

exigència inexcusable. Hem de centrar els nostres esforços en l’educació per al

desenvolupament dels pobles amb l’objectiu d’aconseguir una ciutadania cada

vegada més conscient, compromesa i solidària amb les problemàtiques locals

e internacionals

● Impulsarem el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el

desenvolupament dels països d’origen de la població nouvinguda, vinculant el

teixit associatiu local amb els col·lectius de nous catalans i prioritzant l’actuació

de cooperació amb els seus països d’origen.

● Activarem  mecanismes  d’avaluació  i  seguiment  de  les  actuacions  dutes  a

terme en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional,

per aprendre i destacar les bones pràctiques que permetin millorar la qualitat

de la nostra actuació en aquest àmbit i augmentar el grau de sensibilització. 

● Millorarem  els  mecanismes  de  transparència  i  activarem  canals  per  a  la

rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania crítica

compromesa amb el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i

compromesa amb les polítiques de solidaritat, tant en l’àmbit nacional com en

l’internacional.

4.5 Jovent

Un jovent participatiu i amb tots els drets 

En els municipis republicans, el jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de

forma  independent  i  amb  llibertat.  Una  Lleida  republicana  on  els  joves  tinguin

l’oportunitat  de  trobar  una  feina  amb  sou  digne,  accés  a  un  habitatge  a  preus

raonables  per  emancipar-se,  disposin  d’una  bona  formació  per  esdevenir  una

ciutadania  preparada,  lliures  i  crítica,  puguin  gaudir  d’un  model  d’oci  alternatiu  de

consum saludable i disposin de les eines necessàries per empoderar-se i participar de

la vida cultural, social i política.

Revisió del Pla de Joventut de Lleida, per convertir-lo en eina per posar en marxa

polítiques d'ocupació, habitatge, cultura, sexualitat o esport
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Una Lleida en què el jovent pugui accedir a una ocupació digna que els
permeti emancipar-se

El  jovent  ha de tenir  totes  les  eines  per  poder  viure  de forma independent  i  amb

llibertat. No ens podem permetre que la joventut catalana hagi d’emigrar per poder

sobreviure. La manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent

del  nostre  país  es  pugui  emancipar  amb  normalitat;  per  aquest  motiu,  hem  de

combatre l’alt índex d’atur juvenil actual. Per fer-ho, hem d’apostar per mesures que

fomentin  el  treball  per  a joves,  amb sous dignes,  i  que a la  vegada serveixin  per

adquirir experiència i com a font d’aprenentatge.

● Dissenyarem programes que facilitin la creació d’empreses i comerços per a

joves.

Un municipi en què el jovent pugui accedir a un habitatge digne que els 
permeti emancipar-se

L’accés a l’habitatge és un element primordial per fer real l’emancipació dels joves.

Actualment,  encara es troba fora de l’abast  de les possibilitats  del  jovent  i  la taxa

d’emancipació dels joves d’entre 16 i 29 anys és tan sols d’un 24,5%. El de l’habitatge

no és un problema aïllat, sinó que està estretament vinculat a la situació dels altres

elements  fonamentals  de l’emancipació  com són l’atur  i  la  precarietat  laboral,  que

aboquen el jovent a no poder accedir a un habitatge digne perquè no pot generar prou

recursos estables. Agreuja encara més la situació el fet  que el sistema de provisió

d’habitatge ve regulat pel lliure mercat i el parc d’habitatge protegit és insuficient per

cobrir la demanda real. 

Sota els valors republicans, cal garantir als joves l’accés a l’habitatge de lloguer digne

sense que s’hagin d’endeutar ni dependre de tercers per poder-se emancipar. Cal que

l’administració sigui proactiva en tots els fronts per combatre les mancances i debilitats

d’aquest dret.

● Augmentarem el nombre d’habitatges públics de lloguer.

Una Lleida amb una educació de qualitat i amb igualtat d’oportunitats 

L’educació  ha de ser  un dels  eixos prioritaris  de la  Lleida  republicana.  El  sistema

educatiu ha de formar una ciutadania preparada, lliure i crítica i permetre’ls progressar

socialment. Per aconseguir-ho, és necessari que disposi dels recursos convenients.

Cal garantir una educació pública, de qualitat, laica, no sexista i en català, i que es
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fonamenti en la igualtat, l’equitat i la justícia social. L’educació no pot tenir barreres

d’accés de cap tipus.

Un model d’oci alternatiu que fomenti la salut i nous hàbits de consum 

A dia d’avui, quan pensem en quin és l’actual model en el qual es desenvolupa l’oci de

la gent jove, ens trobem que estem davant d’un model d’oci que reprodueix i perpetua

un seguit de normes i estereotips que molts cops van lligats a un oci fortament lligat al

consumisme i al sexisme. Per tant, creiem en la necessitat d’analitzar el nostre entorn i

que només nosaltres puguem decidir com avançar cap a la construcció d’un nou model

d’oci millor que l’actual. 

● Apostarem per un oci segur i accessible per a tots els joves.

● Condicionarem espais als barris per a que els joves puguin gaudir d’activitats

teatrals i musicals sense causar molèsties als veïns. 

● Obrirem  centres de trobada pel jovent per tota la ciutat, autogestionats,

amb  dinamitzadors,  on   puguin  construir  relacions  sanes,  posar  en  marxa

projectes comunitaris i créixer com a persones i com a ciutadans i ciutadanes. 

Un municipi que fomenti la participació del jovent

És essencial que a la Lleida republicana es fomentin totes les formes de participació

com l’associacionisme i  els  moviments socials  com a pas necessari  per  promoure

l’empoderament  democràtic  del  jovent  com  a  garantia  de  posar  les  bases  d’una

societat centrada en les persones. Precisament per aquests motius és indispensable

una  forta  xarxa  associativa  que  permeti  l’assoliment  d’una  nova  cultura  ciutadana

basada en els valors republicans, la implicació amb l’entorn i el sentit de comunitat i la

cooperació.

● Reactivarem el Consell de la Joventut.

Masoveria Urbana

● Fomentarem la creació d’una masoveria urbana,  entesa com la cessió d’un

habitatge desocupat a un jove amb la condició que aquest en tingui cura i, si

cal, el rehabiliti amb l’ajut municipal, que n’ha de ser el garant i n’ha d’actuar

com a mitjancera. Aquesta mesura farà front a l’actual degradació del Centre
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Històric i  n’evitarà l’especulació immobiliària.  Per això cal estendre el  primer

projecte de masoveria urbana de Lleida, “la Llavor”.

Borsa De Treball Municipal

● Fomentarem la creació d'una borsa de treball municipal per a joves, garantint

que aquestes no esdevinguin una font de precarietat laboral pel jovent. Aquesta

borsa hauria de posar en contacte joves i empreses que necessiten personal, a

fi  de  facilitar  la  seva incorporació  al  treball  o  la  millora  de la  seva situació

laboral,  sempre  garantint  els  seus  drets  com a  treballadores  i  treballadors.

Aquesta mesura també hauria d'abordar l'aboliment de les Empreses de Treball

Temporal,  que perpetuen la  precarietat  laboral  entre el  jovent  i  una indigna

contractació  que  provoca  que  molts  joves  tinguin  unes  condicions  laborals

pèssimes.

Carnet Jove

● Crearem el carnet jove de Lleida, una eina que servirà per reactivar i fomentar

la vida juvenil a la ciutat. Aquest carnet, de creació essencialment proximitat, 

serviria  per  afavorir  i  fomentar  el  desenvolupament  cívic,  cultural,  esportiu,

associatiu i comercial del jovent de Lleida. Aquesta mesura, també, suposaria

la creació d'una base de dades fruït del nou registre de carnets joves de la

ciutat, que podria ser utilitzada per facilitar la cessió d'espais municipals a joves

amb projectes transformadors de la ciutat, i que també inclouria bonificacions

en  mesures  impulsades  des  de  l'ajuntament  de  manera  transversal,  com

podrien  ser  descomptes  a  esdeveniments  esportius,  de  lleure,  culturals,

comercials,  entre  altres.  Això  permetria  que,  des  de  la  Paeria,  es  facilités

l'impuls  d'iniciatives  juvenils  de  manera  transversal  i  la  creació  de  noves

propostes, des del jovent, per a que en sortís beneficiat no només els propis

consumidors  de  les  propostes,  les  i  els  joves,  sinó  també  tot  l'entramat

d'entitats de la ciutat de  Lleida. 
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5. LLEIDA COMPROMESA

#governobert  #partipació  #transparencia  #retimentdecomptes  #societatdelainfomació
#justícia #comunicació #universitatdelleida #seguretat #protecciocivil 

5.1  Per  una Paeria  a  l’avantguarda  del  govern  obert,
l’ètica, la transparència i la democràcia participativa.

Govern obert i democràcia.

El principal objectiu del govern obert és reforçar els vincles que uneixen la ciutadania

amb  els  seus  governants  establint  una  major  transparència,  participació,  diàleg,

col·laboració  i  retiment  de comptes  entre  ells  perquè  els  ciutadans  puguin  ser  no

només  receptors  del  desenvolupament  de  les  polítiques  públiques,  sinó  també

partícips en l’elecció, el disseny, la implementació i l’avaluació d’aquestes polítiques

públiques.

Per tal de fer possible aquesta transformació de model d’una administració o govern

tancada o estàtica a una administració o govern obert o en transformació constant; és

necessari que repensem totes i cadascuna de les accions, plans, programes, protocols

i sistemes de funcionament actual i edifiquem un model nou.

Tanmateix, i precisament perquè del que es tracta no és només d’arribar a l’objectiu,

sinó d’establir que aquest objectiu és el canvi en si mateix i la capacitat de renovació i

transformació constant; no pot plantejar-se –només- com un gran acord de govern que

s’implementa per la força, sinó que es tracta de repensar moltes petites accions que

cadascun de nosaltres, en el nostre dia a dia, ens permetin avançar cap a una Paeria

més oberta. 

El  repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs,  per potenciar  el  control

ciutadà a la Paeria.  Els pilars per edificar un govern obert  són la transparència, el

retiment de comptes, la participació i la cooperació. Els grans reptes del govern obert

en l’àmbit municipal són els següents: 

1. La transparència i  el retiment de comptes: Obrir les dades públiques, obrir els

plens, oferir accés a la informació, elaborar informes, infografies i informar dels

processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent
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pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La transparència

és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i

acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania.

2. La participació: Consolidar i avançar cap a la construcció d’un model de gestió

dels nostres ajuntaments basat en la democràcia participativa, com a complement

i  aprofundiment  de la  democràcia representativa.  Establir  la  lògica republicana

d’implicar tota la ciutadania en els processos de presa de les decisions que els

afecten en la seva quotidianitat.

3. La cooperació: Superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals

i,  de  cara  enfora,  amb  la  ciutadania.  Cal  superar  estructures  piramidals  dins

l’organització municipal, establir la millora contínua com a guia d’acció i la gestió

del  talent  com  a  criteri,  establir  polítiques  de  concertació  o  partenariats.

Estimularem  la  col·laboració  comunitària  entre  si  i  en  relació  amb  la  gestió

d’equipaments i serveis municipals, i vertebrarem la confiança amb la societat civil

i els agents socials que representem.

Cal  obrir  la  democràcia  local  a la  ciutadania.  Cal  enfortir  la  democràcia,  amb uns

governs  ètics,  oberts,  transparents i  participatius.  Si  no ho fem,  el  descrèdit  de  la

política i la desafecció de la ciutadania vers les seves institucions aniran en augment.

El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la

ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l’interès general

per  sobre  dels  interessos  particulars  o  de  grups.  Volem  preservar  la  integritat  de

l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de

tothom al servei de la igualtat d’oportunitats.

El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des

de  la  transversalitat  i  la  responsabilitat  social.  Reivindiquem  així  la  construcció

col·lectiva  de  polítiques  públiques  amb  tot  el  conjunt  de  la  ciutadania,  amb  les

associacions i grups d’interès que s’hi relacionen.

Bon govern: ètica i transparència. Lluita contra la
corrupció.
Volem que els càrrecs públics i el personal al servei de l’Ajuntament en l’àmbit de la

gestió  pública,  desenvolupin  la  seva  actuació  des  de  la  proximitat  ciutadana,  la
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responsabilitat,  la  voluntat  de  servei  a  la  societat,  la  transparència,  l’eficàcia  i  la

dedicació màxima a les seves funcions públiques.

Apostem per unes institucions resilients, ètiques i honestes que garanteixin la bona

gestió pública i que defugin de la corrupció. Ens comprometem situar l’objectiu d’un

model que vetlli per l’excel·lència en la funció pública dels ajuntaments republicans.

En aquest sentit, ens comprometem a impulsar les mesures següents:

● Crearem una bústia  ètica  d’alerta  ciutadana  i  de  Denúncia  de la  Corrupció

(#BústiaBonGovernLleida) utilitzant tecnologies com Tor i GlobaLeaks.

● Elaborarem  un  codi  ètic,  de  bon  govern  i  de  conducta,  que  reguli  els

comportaments  i  els  compromisos  dels  càrrecs  electes,  personal  directiu  i

càrrecs de confiança, la relació del govern amb el personal treballador i  les

relacions de l’ajuntament amb la ciutadania. Aquest codi haurà d’establir, entre

altres coses, una clara distinció entre els àmbits públic i privat, de manera que

es regulin al detall qüestions com l’obtenció d’obsequis, els desplaçaments, les

dietes o la disposició de vehicles oficials. Haurà de ser dut a terme de manera

consensuada  i  participativa  en  el  si  de  la  corporació  i  haurà  de  tenir

mecanismes de seguiment, regulació i avaluació. 

● Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i de

l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser coneguda

per la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible.

● Utilitzarem  de  manera  prioritària  els  mitjans  telemàtics  de  manera

complementària a la resta d’espais i canals de l’Ajuntament per tal de garantir

la transparència municipal,  la rendició de comptes, la informació pública i la

participació ciutadana.

● Crearem la finestra única de tramitació de qualsevol petició i/o expedient.

● Promourem la finestra administrativa als diversos barris de la ciutat.

● Crearem la figura del funcionari facilitador.

● Farem una auditoria de totes les concessions municipals.

● Així mateix, també impulsarem que les empreses municipals i els organismes

autònoms i d’altres entitats del sector públic en les què hi participi l’Ajuntament

de Lleida difonguin de manera periòdica i actualitzada tota aquella informació

institucional, organitzativa i de planificació, jurídica, econòmica, pressupostària

i estadística que es consideri rellevant.
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● De manera específica, farem un esment especial en la transparència pel que fa

a tota aquella informació relativa a: 

o Càrrecs electes i òrgans de govern

o L’organització interna i el personal municipal

o Planificació i l’actuació municipal

o Informació econòmica i financera

● Publicarem la recaptació d’impostos de cada barri. 

● Totes les factures de la Paeria seran públiques.

● Com a element de transparència de la gestió municipal, propugnem la rendició

de comptes. Ens comprometem a presentar, en un termini no superior a tres

mesos des  de  la  finalització  de  cada  exercici  pressupostari,  per  a  la  seva

publicació, un informe de les principals actuacions dutes a terme que ha de

contenir almenys:

o El grau de desenvolupament del programa d’actuació municipal.

o La llista dels programes i projectes desenvolupats amb indicació del seu

cost.

o La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en

el  territori  i  la  població,  desagregada  per  sexe  sempre  que  sigui

possible.

o La valoració de la situació de les inversions desenvolupades.

o Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utilitzats.

o Així mateix, ens comprometem de manera periòdica a donar compte a

la  ciutadania  de  totes  les  actuacions  municipals  a  través  de  les

estructures participatives habilitades amb aquest efecte.

Lluita contra la corrupció

Estem fermament  decidits  en la  tolerància  zero  contra la  corrupció.  No és  només

qüestió de comprometre’ns amb els llindars fixats per les lleis,  sinó de practicar un

compromís  ètic  i  perseverant  per  lluitar  decididament  contra  aquesta  xacra  que

afebleix la democràcia.

Mesures:

● Impulsarem  la  transparència  en  la  contractació  pública  i  establirem  pactes

d’integritat  en aquest  àmbit.  El  pacte d’integritat  és una eina per ajudar  els

governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de

la contractació pública. Es tracta d’un procés que inclou un acord signat entre
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un  govern  i  totes  les  empreses  licitadores  en  qualsevol  contracte  de

l’administració. El pacte estableix els drets i les obligacions en el sentit que cap

de  les  parts  del  contracte  pagarà,  oferirà,  exigirà  o  acceptarà  suborns,  ni

participarà en conxorxa amb la competència per obtenir el contracte. A més,

les  empreses  licitadores  estaran  obligades  a  revelar  totes  les  comissions  i

despeses  similars  pagades  que  tinguin  relació  amb  el  contracte.

L’incompliment del pacte d’integritat  genera un risc d’exclusió permanent de

l’empresa licitadora.

● Promourem la Fira de la Contractació pública, que inclourà petites i mitjanes

empreses  i  autònoms,  l’anunci  de  plans,  previsions  de  licitacions…  amb

absoluta transparència, per tal que les empreses puguin dur a terme les seves

planificacions.

● Incorporarem  l’exigència  de  plans  d’igualtat  dins  de  les  polítiques  de

contractació pública i de prestació de serveis.

● Farem una auditoria de totes les concessions municipals.

● Implementarem  la  centralització  de  les  compres  de  l’administració  pública

mitjançant una plataforma electrònica pública per garantir la transparència de

les compres. Aquesta centralització facilita la fiscalització, disminueix els casos

de corrupció,  promou la  simplificació  en la  contractació  i  en  disminueix  els

costos i permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és

públic  i  la  ciutadania  pot  fer-ne  el  seguiment  mitjançant  plataformes

electròniques.

● Impulsarem un codi d’austeritat  que catalogui  i  reglamenti  l’ús dels espais i

mitjans  públics,  incloent-hi  eventuals  vehicles  oficials,  regals  institucionals  i

convits  institucionals.  Supressió  de les  targetes  de crèdit  de  què gaudeixin

càrrecs institucionals o d’organismes municipals. Fiscalització de l’oportunitat i

despesa dels viatges oficials. 

Personal i treballadores públiques

● Donarem estabilitat als llocs de treball públic amb la convocatòria d’oposicions. 

● Promourem la cobertura de les places vacants amb contractacions públiques

de caràcter temporal a l’espera de la convocatòria de l’oposició.

● Dotarem del personal necessari  tots els departaments de la Paeria,  amb el

criteri de la competència professional.

● Dignificarem la figura del funcionari afavorint-ne la formació i la seva mobilitat

així com la carrera professional. 
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● Establirem  criteris  de  promoció  interna  dels  treballadors  públics,  garantint

l’aplicació  dels  principis  d’igualtat,  mèrit,  capacitat  i  publicitat,  així  com  la

transparència dels processos i la seva agilitat. 

● Crearem  taules  de  participació  en  els  departaments  per  a  la  millora  dels

processos de treball. 

● Afavorirem el treball transversal entre departaments per millorar el servei. 

● Assegurarem  el  diàleg  permanent  amb  tots  els  representants  sindicals  per

atendre les demandes laborals i promoure un bon clima de treball. 

● Proporcionarem el material necessari per desenvolupar amb garanties la tasca

laboral del personal de la Paeria. 

● Farem una enquesta de clima laboral per conèixer les inquietuds de la plantilla i

aplicar les mesures necessàries per millorar l’entorn laboral. 

● Crearem l’Oficina d’Atenció al Treballador Municipal on els empleats públics de

l’Ajuntament  de Lleida podran plantejar  les possibles  propostes de millora i

inquietuds en l’organització i la gestió de personal de la Paeria. 

● L’Ajuntament de Lleida fomentarà activament la conciliació de la vida laboral

amb la vida familiar. 

Decidim.  Qualitat  institucional  i  democràcia

deliberativa.

Els nostres valors republicans són constructors d’una ciutadania lliure, culta, crítica,

participativa, responsable i compromesa, que vetlla per l’interès general i el bé comú i

que combat les situacions de privilegi, domini, desigualtat i discriminació. Una societat

de dones i  homes lliures,  en igualtat  de condicions,  compromesos a construir  una

societat més justa i solidària. Des de la Paeria volem implementar una altra manera de

fer política basada en el dret a decidir i la democràcia participativa i col·laborativa, en

què tota la ciutadania es faci corresponsable de la gestió dels seus municipis.

Parlar de participació en una democràcia podria semblar un absurd, si no fos perquè

les  mateixes  democràcies  representatives  tenen  també  les  seves  limitacions  i,

sobretot,  necessiten ser permanentment validades per les persones a qui pretenen

representar  i  servir.  En  un context  de  manca  de  credibilitat  de  l’acció  política,  és

imprescindible  que  des  de  l’ajuntament  es  potenciïn  i  revitalitzin  tots  els  espais  i

fórmules participatives que promocionin, facilitin i corresponsabilitzin el conjunt de la

ciutadania en els afers públics de la seva comunitat.
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La implicació de la ciutadania en la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció cada

quatre anys dels seus representants a l’Ajuntament.  En aquest sentit,  el model de

democràcia representativa –i molt especialment en l’àmbit municipal¬– s’ha mostrat

insuficient. Ara es vol, es reclama, participar d’una manera directa en els afers que

afecten en la quotidianitat de les persones. Volen fer sentir la seva veu, d’una manera

immediata, directa i sense intermediaris. La gent vol exercir el seu propi dret a decidir,

entès com el dret que té la ciutadania a decidir-ho tot, pel que fa a l’esfera de la vida

pública, de manera col·lectiva, lliure i democràtica. 

Optem  així,  d’una  manera  decidida,  per  la  democràcia  participativa,  com  a

complement i aprofundiment de la democràcia representativa, que accepti i reconegui

més protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les

decisions que l’afecten. La implicació de la ciutadania en els afers públics comporta un

reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença de la comunitat. 

Així,  la  participació  ciutadana,  com  a  dret  fonamental  de  la  ciutadania  i  principi

inspirador de l’administració municipal,  serà una opció estratègica i estructural  dels

ajuntaments republicans i haurà de guiar les seves actuacions, especialment aquelles

que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò

que afecti la seva quotidianitat.

En aquest sentit, també val la pena fer esment que la Carta Europea de Salvaguarda

dels Drets Humans a la Ciutat reconeix el dret de tothom “a la ciutat”, entesa com a

espai de participació democràtica i lloc de convivència i de realització humana; i, en

particular, afirma el dret a la participació política, el dret d’associació, de reunió i de

manifestació, i el dret a la informació, sense discriminació de cap tipus. 

Compromisos generals

El principi  essencial dels compromisos és la creació dels canals més adequats per

facilitar la participació universal, a partir de la idea que tothom que vulgui participar

pugui  fer-ho,  acompanyat  d’una  acció  transformadora  i  instigadora  des del  mateix

Ajuntament.

Mesures: 

● Promourem l’elaboració d’un reglament de participació ciutadana nou, ja què el

del 2006 ha quedat molt superat i donarem i dotarem de recursos les eines de
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participació  per  tal  que  aquesta  sigui  real  i  efectiva,  reforçant  el  caràcter

vinculant de les consultes a la ciutadania.

● Establirem  un  compromís  públic  dels  ajuntaments  republicans  davant  els

ciutadans  i  ciutadanes  sobre  la  voluntat  d’aprofundiment  i  el  foment  de  la

participació democràtica en els assumptes públics de les ciutats.

● Vetllarem per fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a intervenir en

la gestió dels assumptes públics, facilitant en cada ocasió a la ciutadania els

mitjans més adients per fer-ho i la formació adequada. 

● Crearem el Consell  de Ciutat i  revisarem el funcionament,  la composició,  la

planificació  i  l’eficàcia  dels  Consells  Municipals.  Crearem  laboratoris  de

participació municipal  que superin els espais de representació i  esdevinguin

una àgora de participació que permeti fer efectiu aquest dret a tothom.

● Desenvoluparem  i  incrementarem  els  mecanismes  de  participació  en  la

definició dels projectes ciutadans i la presa de decisions. 

● Millorarem l’elaboració dels pressupostos participatius.

● Fomentarem la cultura participativa dins de l’Ajuntament,  vetllant  perquè les

diferents àrees municipals  incorporin pràctiques i metodologies participatives

entre si i en la seva relació amb les entitats i la resta de la ciutadania.

● Reforçarem  el  teixit  associatiu.  Ajudarem  i  impulsarem  les  associacions  i

entitats  ciutadanes  com  a  instruments  de  participació  i  organització  de  la

ciutadania tant des del punt de vista territorial com sectorial. Promourem les

seves  activitats  i  fomentarem  la  seva  intervenció  en  la  definició  de  les

polítiques públiques.

● Promourem  la  participació  individual  com  a  tercer  actor  indispensable  dels

processos de participació i consulta ciutadana.

● Impulsarem el principi  de subsidiarietat amb el concepte d’apropar al màxim

possible les decisions a la ciutadania. Promourem consells de barris i consells

territorials amb competències i capacitat de decisió. 

● Obrirem els consells de participació de barris a totes les entitats, veïns i veïnes

del barri, per tal que el barri triï els seus representants i les seves formes de

funcionament.

● Activarem un autèntic pla de DADES OBERTES. L’accés a les dades públiques

és un dret i l’administració ha de garantir que siguin localitzables, interpretables

i  utilitzables  per  la  ciutadania  perquè  són  un  pilar  fonamental  de  la

transparència i les polítiques de participació.
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5.2 Justícia 

Justícia: servei públic universal

La justícia  concebuda  des d’una òptica  republicana  ha de ser  constituïda com un

autèntic servei públic al servei de la ciutadania, pilar essencial de l’estat de dret i l’estat

del benestar, que doni plena garantia als drets i les llibertats, individuals i col·lectives, i

garanteixi l’accés en plena igualtat a tots els ciutadans. Una justícia eficaç, eficient i

accessible, ben dotada de recursos, transparent en la gestió, propera a la ciutadania i

que garanteixi la normalitat de l’ús de les llengües catalana i occitana. Una justícia

compromesa en la defensa dels drets humans i la justícia universal que esdevingui

referent en la persecució dels crims, sense importar qui els hagi comès i on s’hagin

comès. 

És necessari recuperar la vella autonomia de la voluntat i l’autocomposició –que els

conflictes civils es resolguin amb mitjans civils. Cal fer un estudi d’impacte de la tasca

jurisdiccional  que  permeti  avaluar  l’eficàcia  i  la  utilitat  real  dels  litigis  i  evitar  una

mecànica  de  legislació  sota  influència  mediàtica  o  de  finalitat  simbòlica  i  sense

memòria econòmica que en prevegi l’impacte.

Apostarem per una justícia de proximitat basada en l’oferiment integrat dels diferents

serveis de solució de conflictes, inclosa la funció decisòria, estructurada de manera

coordinada i conjunta amb la resta d’administracions.

La Mediació: com a principal eina de resolució de conflictes. 

Considerem  que  es  necessiten  procediments  ràpids  i  flexibles  per  solucionar  els

problemes que planteja la ciutadania, i per això promou la mediació i l'arbitratge com a

sistemes alternatius de resolució de conflictes,  una via essencial entre l’Administració

Local  i la ciutadania.

D’aquesta manera tenim com objectiu implantar, consolidar i difondre a nivell municipal

la mediació com a mètode de resolució de conflictes entre particulars, amb entitats, i

amb la pròpia administració local, evitant l’obertura de processos judicials de caràcter

contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast.

Estem fermament convençuts que la mediació és la millor eina per resoldre aquells

conflictes que afecten a la convivència ciutadana, com disputes entre veïns, llogaters;
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o els derivats de l’àmbit educatiu,  com problemàtiques en els centres escolars; també

en matèria de consum, per conflictes entre els consumidors i empresaris; o dins de les

fundacions  i  associacions,  en  especial  associacions  de  veïns  o  Comunitats  de

Propietaris;  i  en  moltes  altres  situacions  on  les  parts  vulguin  gestionar  les  seves

diferències des del diàleg.

Mesures: 

● Implicarem l’administració local en la resolució dels conflictes sota uns criteris

de qualitat, per reduir la judicialització, mitjançant un servei d’assessorament

jurídic   coordinat  amb  altres  agents  o  operadors  jurídics,  com  Col·legi  de

l’Advocacia de Lleida, Col·legi Procuradors de Lleida, Gestors Administratius,

Jutjats de Lleida, etc..

● Oferirem  assessorament  i  orientació  jurídica  a  la  ciutadania  de  manera

coordinada  i  homogènia  amb  la  resta  d’administracions  competents.  Cal

diferenciar  els  diversos  sistemes  socials  d’assistència  i  d’assessorament

jurídic, de tal manera que les consultes de mínims quedin excloses, inicialment,

de l’accés jurisdiccional i s’instaurin mecanismes alternatius de solució. 

● Des  de  l’Ajuntament,  farem  un  pla  de  difusió  de  mediació  a  les  escoles,

instituts,  gremis,  empreses   i  institucions  com  a  mètode  per  facilitar  la

comunicació entre les persones, i que siguin aquestes les que gestionin per

elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència

d’una  persona  mediadora,  neutral  i  imparcial,  designada  a  proposta  de

l’Ajuntament.

Atenció, assessorament i orientació jurídica a la població més

vulnerable

En defensa d’aquells  col·lectius  més vulnerables  (població  migrada,  persones amb

discapacitat,  gent  gran,  persones  dependents,  víctimes  de  violència  de  gènere,

persones en risc d’exclusió social i joves aturats de llarga durada, etc.), impulsarem un

servei d’assessorament i orientació jurídica bàsica que garanteixi l’exercici dels seus

drets fonamentals i socials.

El  servei  ha de donar  cobertura jurídica a aquests col·lectius,  i  a  la  ciutadania  en

general, en aquells casos que els  seus drets estiguin amenaçats. Els col·lectius més

desfavorits han de rebre una informació i un assessorament jurídic bàsic, en especial

143



quan es tractin d’assumptes administratius que queden fora de l’assistència jurídica

gratuïta que ofereix l’Estat només per a actuacions judicials.

En  aquest  sentit,  la  ciutadania  en  el  seu  conjunt  ha  de  tenir  accés  a  un  servei

d’assessorament jurídic bàsic, dotant-la d’ una orientació legal, amb la finalitat de què

conegui les lleis, els seus drets com els seus deures, i així aconseguirem que tots els

col·lectius es puguin adaptar millor a la ciutat.

Mesures:

● Revisarem  els  protocols  d’actuació  específics  per  l’atenció  de  víctimes  de

col·lectius vulnerables. 

● Establirem una xarxa de camins segurs, sense accidents, per a persones amb

mobilitat reduïda que permeti l’adequació del ferm, els pendents, les baranes,

les rampes, els passos de vianants i la neteja d’obstacles de qualsevol tipus en

aquests recorreguts. 

● Crearem un protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics

d’oci.

● Delimitarem i protegirem els parcs infantils perquè els nens i nenes no hagin de

compartir espai amb animals domèstics, i que dificultin la interacció d’aquests

amb qualsevol tipus de vehicle. 

● Revisarem els protocols de detecció de la infància en risc.

● Promourem i desenvoluparem una xarxa de camins escolars segurs.

● Revisarem els programes de prevenció i protecció de riscos específics (canals,

riu, etc.)

Arbitratge  de  Consum:  com  a  sistema  de  resolució  de

conflictes entre particulars i empreses. 

D’igual manera que la mediació, impulsarem, a nivell municipal, l'arbitratge com

un sistema  extrajudicial  i  voluntari que  permetrà resoldre,  amb caràcter

vinculant  i  de  manera  ràpida  i  gratuïta, les  diferències  sorgides  entre  les

empreses i els seus clients.

L’adhesió  de  les  empreses al  sistema arbitral  de  consum és un símbol  de

qualitat  de  cara  als  futurs  conflictes  que es  puguin  plantejar  amb els  seus

clients, estalviant altres vies més lentes i més costoses. 
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Mesures:

● Potenciarem l’arbitratge de consum en les empreses públiques, com a sistema

alternatiu per a la resolució de conflictes menors i de conflictes derivats de

contractacions en massa.

● Promourem que, en la contractació administrativa i en la gestió de serveis en

règim  de  concessió  per  part  d’empreses  privades,  s’inclogui  l’arbitratge  de

consum en els plecs de condicions.

● Promourem una política d’incentius de l’arbitratge de consum, mitjançant ajuts i

signes de qualitat i de reconeixement de les empreses que s’hi sotmeten.

● Tindrem  en  compte  l’adhesió  a  l’arbitratge  de  consum  en  l’atorgament  de

subvencions a les empreses i els establiments que ofereixin béns o serveis a

les persones consumidores i usuàries.

5.4 Seguretat i protecció civil. Municipis segurs

La  concepció  republicana  de  la  seguretat,  en  un  sentit  ampli,  consisteix  a  fer

compatible el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de

la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució

dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la

resta de recursos hagin estat ineficaços. 

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes.

Però també més cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de

les desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú signifiquen més seguretat.

En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir consideració d’inversió en seguretat

i, per extensió, en convivència. Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica

republicana, és un aspecte que es treballa de manera transversal en el conjunt de les

polítiques públiques, i especialment en l’àmbit municipal.

La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes

des dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui

aquests  prismes s’han  ampliat  i,  quan  parlem de seguretat,  ens  referim al  mateix

temps a la sensació de seguretat, la percepció social del risc i la globalització de la

sensació  d’inseguretat.  Per  encarar  aquests  nous  reptes,  cal  tenir  present  que  el

contrari d’inseguretat no és seguretat sinó convivència. 
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A les ciutats i els pobles, la convivència és fonamental per concebre un espai cívic

equilibrat; l’actitud cívica i l’espai compartit són inherents a l’actual estat del benestar.

Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartit amb la mediació com a eina

prioritària i no convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en

problemes de seguretat. 

La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària complexitat

han provocat  que els  reptes de la  seguretat  s’hagin  ampliat  força.  Són moltes les

formes  en  què  s’expressa  el  risc  i  l’amenaça,  tantes  com  les  oportunitats  que

sorgeixen del treball amb les comunitats, i les seves ciutadanes i ciutadans, que són

clau per fer-hi front. En aquesta nova realitat, complexa i diversa, cal emprendre noves

polítiques,  profundament  republicanes,  que  avancin  cap  a  un  nou  concepte:  la

“coproducció”  de  seguretat.  Cal  entendre-la  com  una  oportunitat  de  crear  marcs

compartits  entre  els  diferents  ens  administratius,  i  per  què  no  polítics  també,  i  la

ciutadania  (organitzada  o  no),  de  forma  que  les  dinàmiques  de  treball  situïn  els

diferents actors implicats en pla d’igualtat, allunyant-se de la visió clàssica, classista i

masclista, de la gestió pública i política. 

Així doncs, en aquest marc, les polítiques d’aquest govern, en termes de seguretat,

estan enfocades a continuar impulsant canvis en el model local per construir un nou

model  en què  la  convivència  i  la  seguretat  configurin  un  espai  cívic  al  més lliure

possible i que avanci cap a una societat cada vegada més justa.

Pel que fa al sentit estricte de la seguretat ciutadana i la protecció civil, els municipis

tenen competències respecte:

● Els espais públics.

● L’ordenació i regulació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes.

● La cooperació en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits a fer-

ho.

● L’exercici  de  les  funcions  de  policia  administrativa  en  el  compliment  dels

reglaments,  ordenances,  bans,  resolucions  i  d’altres  disposicions  i  actes

municipals.

● La protecció de les autoritats de les corporacions locals i la vigilància i custòdia

dels seus edificis. 

● L’exercici les funcions de protecció civil i de la prevenció i extinció d’incendis.

● La protecció del medi ambient, la salut pública i el subministrament d’aigua i

l’enllumenat.
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Tot i això, l’àmbit de la seguretat en sentit ampli, com ja hem dit, és transversal i és

present en moltes accions de la gestió municipal. Les polítiques públiques no poden

actuar com a compartiments estancs; les ciutadanes i ciutadans no es volen relacionar

així  amb les  institucions  perquè no gestionen  la  seva vida d’aquesta  manera.  Cal

doncs planificar i actuar globalment amb una atenció especial a les interrelacions que

hi ha entre els diferents àmbits. 

Treballarem  en  termes  de  seguretat  urbanística,  entenen  que  el  manteniment  en

bones condicions de l’espai públic i dels camins té una incidència en l’incivisme i la

inseguretat.

La protecció dels col·lectius més vulnerables, dels minoritaris i dels minoritzats; la lluita

contra la violència de gènere; la prevenció de la radicalització violenta; l’aprofundiment

en la cultura de la prevenció i de l’autoprotecció, i l’aprofitament de les oportunitats que

ofereixen les TIC, són alguns dels reptes en què, al marge de l’àmbit competencial, els

ajuntaments s’han d’implicar com a institucions més properes a la ciutadania també en

matèria de seguretat. 

Prevenció i ciutadania

● Potenciarem l’àrea de drets civils,  treballant polítiques de garantia i  defensa

dels  drets  de  les  persones,  també  prenent  com  a  base  metodològica  la

mediació. 

● Incorporarem programes de detecció i  lluita contra la violència masclista i la

violència  en l’àmbit  de la  família.  Prioritzarem l’atenció  personalitzada a les

víctimes i la formació específica dels professionals. 

● Crearem un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia.

● Impulsarem un programa de prevenció de la radicalització violenta. 

● Iniciarem un programa d’informació ciutadana en seguretat a les tecnologies de

la informació i la comunicació (TIC).

● Incorporarem  programes  de  prevenció  de  l’abús  de  l’alcohol  i  les  drogues

especialment per col·lectius vulnerables.

● Farem un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinari sobre les conductes

incíviques. 

● Revisarem les normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals

domèstics i animals potencialment perillosos, de forma que vetllin pel dret dels

animals i que garanteixin que les persones propietàries les coneguin i apliquin

adequadament.

● Promourem la corresponsabilitat de tots els àmbits de la gestió pública en les

polítiques de seguretat amb la creació de taules de treball transversals. 
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Coproducció i participació ciutadana

● Implementarem la coproducció de la seguretat com a pedra de toc de la nova

cultura de seguretat.

● Fomentarem noves  formes  de  participació  ciutadana  en  les  campanyes  de

conscienciació amb la implicació de referents veïnals.

● Promourem la corresponsabilitat amb la figura de l’agent veïnal en tasques de

prevenció i detecció de riscos, però també en la promoció de la convivència.

● Verificarem que els procediments administratius s’apliquen correctament i  la

tramitació de les denúncies i actes aixecades per la policia local segueixen els

conductes establerts,  de manera que es garanteixi  l’eficàcia dissuasiva  i  es

preservi el principi d’autoritat de les actuacions policials.

● Desplegarem un servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia

local, per atendre conflictes veïnals i altres alteracions de la convivència.

● Impulsarem el pacte ciutadà a l’entorn de la concurrència pública i l’oci nocturn.

● Fomentarem la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció,

les agrupacions de defensa forestal, el cos de bombers voluntaris i Protecció

Civil,  garantint  que  la  seva participació  es  desenvolupi  amb les  condicions

formatives i de recursos materials adequades.

Policia local i Mossos d’Esquadra

El sistema de seguretat pública, definit per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del

sistema  de  seguretat  pública  de  Catalunya,  determina  que  el  cos  de  Mossos

d’Esquadra  i  les  policies  dels  ajuntaments,  amb  la  denominació  de  policia  local,

policia municipal, guàrdia urbana o altres de tradicionals, constitueixen la policia de

les institucions pròpies de Catalunya.

La  distribució  de  competències  entre  els  cossos  de  policia  local  i  els  Mossos

d’Esquadra s’articula mitjançant convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el

Departament d’Interior, i té com a màxim exponent d’aquesta col·laboració la junta

local  de seguretat,  presidida  per  l’alcalde.  Els  convenis  estableixen  la  delimitació

territorial  i  la  complementarietat  de  les  diverses  tasques  policials,  en  funció,

normalment, de la capacitat operativa de cada cos de policia, sota els principis de

cooperació i auxili mutu. 

A  banda,  doncs,  de  les  competències  citades  anteriorment,  les  policies  locals

comparteixen amb el  cos de Mossos d’Esquadra  la  protecció  de la  seguretat  dels

espais públics.  
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Mesures:

● Farem un canvi de model policial: passarem d’un model de policia reactiva a un

model de policia de proximitat. 

● Renovarem  i  actualitzarem  el  conveni  de  seguretat  entre  Generalitat  de

Catalunya  i  Ajuntament  de  Lleida,  per  delimitar  la  cooperació  i  les

competències  entre  Guàrdia  Urbana  i  Mossos  d’esquadra.  La  mesa  de

seguretat va modificant aquest conveni, però fa anys que no fa cap modificació.

● Elaborarem un pla de xoc en seguretat i civisme a cada barri. 

● Crearem la  unitat  de  conflictes  veïnals  per  resoldre  conflictes  mitjançant  la

mediació. 

● Activarem  el  funcionament  de  les  videocàmeres  que  hi  ha  instal·lades  i

ampliarem les zones amb videovigilància a altres punts negres de la ciutat.

● Millorarem la il·luminació en punts negres de la ciutat.

● Promourem la tolerància zero amb la delinqüència i els delictes, i també amb

les conductes incíviques i reiterades. 

● Erradicarem les màfies que treballen en la ocupació il·legal i la sobreocupació. 

Guàrdia Urbana:

● La GU de Lleida és, en termes històrics, la 2ª de Catalunya i la 4ª de l'Estat.

Inspira confiança (42.000 trucades en un any; mossos, 16.000). Incrementarem

el  nombre  d’efectius  de  la  Guàrdia  Urbana  fins  a  arribar  a  la  ràtio  que

recomana la Unió Europea.  Hauria de tenir un mínim de 250 efectius (ara en té

214), s'hauria d'actualitzar el seu parc mòbil incorporant vehicles elèctrics  i cal

millorar la seua tecnologia amb la incorporació de tauletes digitals o ordinadors

portàtils als vehicles. 

● Treballarem la imatge de la GU i millorarem la relació entre ciutadans i agents,

incrementarem  la  seua  diversitat  (actualment  només  hi  ha  25  efectius

femenins) i promourem la seua visibilitat i la seua activitat en les polítiques de

comunicació de l’ajuntament. 

● Revisarem i modificarem l’organigrama de la Guàrdia Urbana.

● Replantejarem la figura dels agents cívics, n’incrementarem el nombre, la seva

formació  i  plantejarem  la  participació  del  voluntariat  en  la  seguretat  de  les

entrades a les escoles.

o Educadors de carrer en lloc d’agents cívics, mediador i fer un canvi de

model ocupacional dels agents cívics (plans ocupació durant 6 mesos),

professionalitzar aquesta figura.
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● Establirem protocols d’actuació amb la policia local per a fenòmens derivats de

la  convivència,  l’espai  públic  i  el  civisme,  en  coordinació  amb  la  resta

d’operadors de seguretat locals per evitar diversitat de criteris d’actuació.

● Fomentarem la formació i el reciclatge dels agents de les policies locals, en

especial pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Treballarem la supressió de la barrera digital en els membres de les plantilles

de policia local amb més edat. 

● Dotarem els agents de la Guàrdia urbana d’uniformitat adient i dels materials

necessaris per què puguin desenvolupar la seva feina en les millors condicions

(per exemple,  vestuari adequat per a agents que es desplacen amb moto).

● Donarem a conèixer les ordenances municipals  relacionades amb temes de

seguretat  als  agents  de la  Guàrdia  Urbana  per  fer  que es  compleixin.  Així

mateix,  en  promoure accions  de  sensibilització  adreçades  a  la  població  en

general.

Seguretat viària

La Generalitat de Catalunya té les competències en matèria de trànsit, circulació de

vehicles  i  seguretat  viària,  que executa mitjançant  el  Servei  Català  de Trànsit  i  la

Direcció General de la Policia.

Els  ajuntaments tenen les competències per gestionar  i  controlar  el  trànsit  en vies

urbanes i interurbanes que passin pel nucli  urbà (travessies),  adoptar mesures per

garantir la seguretat i la fluïdesa en el trànsit i denunciar les infraccions de les normes

de trànsit.

Mesures:

● Revisarem el pla local de seguretat viària.

● Treballarem en la prevenció quant a seguretat viària.

● Implantarem el control de temps semafòric.

● Revisarem la gestió dels radars de control de velocitat. 

● Emprendrem polítiques de prevenció amb el jovent i l’oci.

● Treballarem per un model de seguretat viària en el que es prioritzin les formes

de mobilitat  menys contaminants i  contribueixi  a reduir el trànsit  de vehicles

privats
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Protecció civil

● Revisarem els plans de protecció civil, actualment caducats.

5.5 Societat de la informació

La innovació al servei de la ciutadania

La Paeria ha de ser un agent dinamitzador, proactiu en la generació de debat per a

construir una ciutat sostenible, i no un agent de control. El rol del govern municipal i de

l’administració ha de ser el d’impulsor i executor de polítiques públiques consensuades

i treballades amb i des de la ciutadania i els agents econòmics i entitats de la societat

civil.

L’smart city o ciutat intel·ligent és la ciutat de les persones, no una ciutat dissenyada

des dalt cap a baix. Les TIC han de ser les eines facilitadores de participació i crear

comunitat, tant online com la que viu a les places i carrers. 

Impulsarem accions  per  millorar  la  seguretat  al  món  digital.  Les  TIC  i  la  societat

hiperconnectada també ha generat  amenaces i  nous reptes a l’hora  de garantir  la

seguretat  de  la  ciutadania,  de  l’economia  i  dels  serveis  públics.  Les  inversions  i

programes  de  la  UE i  la  Generalitat  de  Catalunya  en  l’àmbit  de  la  ciberseguretat

marcarà el camí.

Lleida,  una  república  de  veïns  i  veïnes  que  esdevingui  referent  al  món  en  el

desenvolupament de la innovació, tant tecnològica com social, que permeti augmentar

l’empoderament de la ciutadania i la seva qualitat de vida, millori la competitivitat de

les empreses i afavoreixi la qualitat dels serveis i l’eficiència de les administracions

públiques. Un model que situï la ciutadania al centre del cercle de la innovació.

Les tecnologies de la comunicació i la informació han de ser l’eina per apoderar els

veïns i les veïnes de Lleida, tant en la seva vida professional, personal o lúdica com a

subjecte polític amb drets i deures. Una ciutat smart és aquella que entén que és una

xarxa que té tants punts de connexió com persones que hi viuen o que es senten de

Lleida, però estan fora del terme municipal per raons laborals o per decisió vitals.  
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Lleida ciutat amb energia i intel·ligència ciutadana

El terme municipal de Lleida és molt extens amb una elevada presència d’habitatges,

en nuclis i aïllats, en tota la seva geografia. Els ciutadans de Lleida han de tenir accés

directe a les xarxes de telecomunicacions de banda ampla, ja sigui amb fils o sense

fils, independentment on visquin. El mateix dret que tenen les activitats econòmiques,

com són l’agricultura, la indústria i els serveis, localitzades en diferents punts  dels

seus 212 km2. 

Cal  garantir  una  xarxa  de  telecomunicacions  d’alta  capacitat  i  d’energia  amb  el

subministrament assegurat que arribi a tots els habitatges i empreses. Cal una Paeria

proactiva en la defensa dels drets dels consumidors, tant dels ciutadans com de les

empreses  i  cooperatives,  davant  les  empreses  de  telecomunicacions,

subministradores d’energia i  del transport públic, i deixar de ser una administració que

només actua si rep queixes dels consumidors.

Les  smart  cities  només  existeixen  si  tenen  les  condicions  tecnològiques,  de

convivència i salut adequades. 

Lleida té l’extraordinària sort de tenir el talent a la seva trama urbana. La Paeria ha

d’aprofitar el talent de les persones que viuen i treballen a la ciutat, de la Universitat de

Lleida i dels seus centres de recerca, de les organitzacions no governamentals i dels

sectors econòmics i professionals.

És necessari un compromís global de ciutat 4.0, on la Paeria sigui l’agent impulsor

d’un gran pacte de ciutat, on la col·laboració entre els diversos agents garanteixi el

creixement econòmic,  la reactivació de la cultura i  de les indústries culturals i  una

democratització de tots els espais públics. 

Les smart cities són el resultat de la necessitat cada vegada més important d’orientar

les nostres vides cap a la sostenibilitat, aprofitant els recursos tecnològics per fer-ho

possible.  Aquestes ciutats poden definir-se com a ciutats del coneixement,  digitals,

cibernètiques  o  ecològiques.  Els  països,  ciutats  i  pobles  intel·ligents  se  serveixen

d’infraestructures, innovació i tecnologia per reduir el consum energètic i l’emissió de

carboni, però també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans en altres aspectes,

com pot ser la seguretat o el transport amb serveis que faciliten el dia a dia de les

persones. Es pot dir que són ciutats o pobles que han desenvolupat un sistema de

sistemes que funcionen de manera conjunta.
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Apostem perquè aquests sistemes, infraestructures, innovació i  tecnologies estiguin

primer al servei dels ciutadans i seguidament de les ciutats i pobles del nostre país.

Les smart cities només tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim

com a ciutadans dins d’aquestes àrees urbanes. Per tant, les solucions tecnològiques

han d’estar al servei dels projectes de ciutat i de tots el seus habitants.

Les ciutats intel·ligents són també les que disposen d’una administració més oberta i

transparent i que utilitzen les TIC per apropar l’administració al ciutadà, aprofitant la

capacitat que ofereixen els canals digitals per millorar la transparència en la gestió i

fomentar  la  innovació  en  els  processos  de  comunicació  bidireccional  ciutadà

(administració). 

Mesures: 

● Impulsarem  el  debat  ciutadà  per  a  dissenyar  el  pla  d’usos  d’una  Lleida

sostenible,  saludable  i  connectada.  Una  ciutat  catalana,  però  oberta  i

connectada al món.

● Crearem  de  línies  de  treball  específiques  per  impulsar  la  digitalització  i  la

transformació  tecnològica  de  les  empreses  i  entitats.  Aquestes  es  duran  a

terme en el marc a les polítiques públiques d’innovació científica i social de la

Unió Europea i de les administracions de Catalunya.

● Les titulacions i els grups de recerca de la Universitat de Lleida han de jugar un

paper  central  en  la  transformació  digital  del  terme  municipal.  L’experiència

d’ambdues  organitzacions  ha  de  permetre  participar  en  programes  de

finançament europeus a la ciutadania digital i la Internet de les Coses.

● La participació activa de la Paeria en el projecte Catlabs de xarxa d’innovació

social, digital i col·laborativa català.

● Pla per a la ciberseguretat amb tres línies d’actuació prioritàries: la protecció

dels serveis públics municipals,  la protecció de la privacitat dels ciutadans i

especialment dels menors i protecció de les dades a les empreses i entitats.

Administració electrònica

Continuar desenvolupant la implantació de l’administració electrònica a fi de millorar

l’atenció  al  ciutadà  i  que  aquest  pugui  dur  a  terme  la  majoria  de  tràmits  amb

l’administració per la via electrònica. 

● Incorporarem les noves TIC en tots els àmbits de l’Ajuntament de Lleida. 
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● Facilitar  a  la  ciutadania  la  interpretació  de  les  dades  dels  portals  de  la

transparència.  Cal  crear un llenguatge que faci  possible  la  participació  dels

veïns i veïnes al govern local.

● Estalviar  els  costos  de  la  transformació  digital  de  l’administració  municipal

treballant en col·laboració amb altres administracions. El consorci AOC és una

eina estratègica en aquesta tasca.

● Promourem la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització,

orientació  i  acompanyament  de  projectes,  com ara  la  factura  electrònica  i,

alhora, aconseguirem que es disminueixi el risc de fractura digital entre el teixit

empresarial, de manera que es facilitin els negocis en xarxa.

● Promourem  les  competències  digitals  de  la  ciutadania,  perquè  es  pugui

desenvolupar en el terreny personal i professional. 

● Impulsarem els programes de formació, amb més implicació pública i privada

en el disseny, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó també

d’un  nivell  avançat  i  amb  aplicacions  pràctiques  en  el  món  laboral  a  curt

termini.

● Impulsarem les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya –les ACTIC–

per  uniformitzar  els  nivells  de  competències  de  la  ciutadania.  Sol·licitarem

l’ACTIC als processos de selecció dels mateixos ajuntaments.

● Actualitzarem les  eines  TIC als  serveis  municipal  per  aconseguir  un estalvi

econòmic important i més simplificació administrativa. 

● Reduirem dels costos TIC mitjançant els mecanismes de la compra agregada.

● Fomentarem l’ús de les TIC entre el personal al servei de les administracions

locals. Apostarem per les certificacions digitals com a manera de relacionar-se

entre la ciutadania i l’administració.

● Impulsarem un pla de ciberseguretat de la Paeria. Aprofitar els coneixements i

l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de

Catalunya (CESICAT).

● Promourem la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsarem els

tràmits  administratius  a  través  de  la  pàgina  web  de  Paeria  i  mecanismes

electrònics  per  promoure  la  participació  i  l’interès  de  tothom  en  els  afers

públics, així com l’accés a la informació relativa a l’activitat municipal. 

● Cal fet un replantejament en el servei d’informàtica i l’externalització de serveis.
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Foment d’infraestructures TIC per a la connexió ciutadana

El  desplegament  de  la  banda  ampla  és  essencial  per  garantir  que  les  empreses

localitzades als  polígons industrials  tinguin accés a infraestructures d’alta  capacitat

arreu del territori.  En aquest sentit,  són d’especial  interès les actuacions de banda

ampla a les zones rurals o les més aïllades,  on aquesta infraestructura esdevé un

element dinamitzador del territori.

● Impulsarem  polítiques  d’actuacions  relatives  a  la  planificació  de  les

infraestructures  de  telecomunicacions  en  el  municipi,  com  són  els  plans

d’ordenació, plans estratègics, plans especials, etc.

● Promourem, en l’obra pública,  l’estudi i  la inclusió de les infraestructures de

telecomunicacions.

● Facilitarem  el  desplegament  d’infraestructures  de  telecomunicacions  per

garantir serveis avançats i de qualitat.

● Garantirem a tota la població l’accés a internet, també a l’Horta.

● Aprofitarem sinergies entre municipis i amb altres administracions de Catalunya

per  potenciar  el  concepte  de  núvol  (cloud)  privat  per  a  administracions

públiques.

● Implantarem infraestructures innovadores de baix  cost  i  més eficiència,  tant

energètica com de processament o cost de desplegament, que les disponibles

actualment.

● Elaborarem un pla per arribar a un consens entre la població, l’Ajuntament i les

operadores de telecomunicacions mòbils perquè la proliferació d’antenes de

telefonia mòbil no actuïn com a element distorsionant, i garantir la cobertura al

màxim  de  llars  possibles.  Promourem  la  compartició  d’aquestes

infraestructures entre les diverses operadores que presten serveis  al  nostre

país.

● Aprofitarem de les xarxes wifi municipals per proporcionar l’accés als serveis i

als tràmits municipals.

● Promourem les xarxes gratuïtes de wifi als espais i edificis públics.

● Elaborarem  un  mapa  sonor  i  de  SMRF  –Sistema  de  Monitorització  de

Radiofreqüència– per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de

les infraestructures de telecomunicacions mòbils.
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La Universitat de Lleida

Els més de 1.100 docents i investigadors i els més 12.000 estudiants de la Universitat

de  Lleida  generen  un  gran  impacte  positiu  en  tots  els  àmbits  de  la  ciutat,  molt

especialment en l’economia, la innovació, la cultura, la salut i la internacionalització. 

Aprofitar millor  tot  l’actiu  que suposa el  coneixement que genera la Universitat  per

crear un ecosistema autòcton de ciutat 100% smart. Les dimensions de la ciutat i de la

comunitat  universitària  permeten  crear  aquest  laboratori  d’idees  transformades  en

projectes  reals  de  millora  de  les  condicions  de  vida  dels  ciutadans,  la  creació

d’empreses internacionalitzades amb gran valor afegit  i  d’una ocupació amb salaris

més alts. 

Cal incrementar les sinèrgies de tots els agents de la ciutat amb la Universitat,  els

seus  centres  de  recerca  engloben  la  innovació  en  l’agricultura  i  la  producció

d’aliments,  l’energia,  la  salut,  la  robotització,  les  TIC,  la  direcció  d’empreses,  la

història, les llengües, la inclusió social,  la formació d’educadors i personal del món de

la salut, entre les més destacades.

Per a la internacionalització de la ciutat i de l’economia lleidatana, cal aprofitar la xarxa

d’estudiants,  antics  alumnes  i  investigadors  europeus,  llatinoamericans,  asiàtics  i

africans que han estudiat a la Universitat. Aquesta població universitària ha de sentir-

se part de Lleida i per aconseguir-ho cal reformar l’actual programa Ambaixadors de

Lleida, on la SciTech Diplomacy ha de tenir un pes destacat.

L’impuls de la UE al finançament de projectes d’innovació, socials i d'infraestructures

TIC transfronterers vinculats als espais europeus de recerca i d’educació superior fan

del tot  necessària l’aliança estratègica entre la  UdL i  la ciutat.  Una associació que

convertiria  Lleida  en  una  citylab  amb  una  ciutadania  formada  per  a  la  creació

d’empreses 4.0 i ocupar llocs de treball qualificats i que gaudiria de serveis públics

d’última generació.

Mesures: 

● Aprofundir en la relació bilateral Universitat  - Ciutat, més enllà del consorci

GlobaLleida.

● Encarregar als grups de recerca de la Universitat projectes d’smart city.
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● Facilitar la creació d’spinoff i start ups de la UdL i la transferència de patents

als sectors econòmics.

● Coordinar els serveis d’assessorament laboral i borses de treball de la Paeria i

de la UdL.

● Col·laborar en les activitats de lifelong learning per a la reinserció o adaptació

laboral dels universitaris i persones en situació d’atur de llarga durada. 

● Impulsar un programa de Diplomàcia Científica i cultural, SciTech Diplomacy,

per internacionalitzar l’economia i atreure talent i innovació a Lleida.

5.6 Un espai de comunicació per a una ciutadania lliure 

i responsable

La Lleida republicana s’ha de dotar d’uns mitjans de comunicació públics potents, amb

un finançament  adequat  que  permeti  mantenir  la  qualitat  i  la  producció  pròpia,  al

mateix  temps  que  ha  de  ser  el  motor  de  la  indústria  audiovisual  del  país.  Hem

d’impulsar un pacte nacional per l’audiovisual, amb el màxim de consens possible, i

hem de treballar  per ser un referent europeu en la creació de continguts per a les

diverses plataformes audiovisuals.

Un paper preeminent dels mitjans de comunicació públics

Els mitjans de comunicació locals,  de titularitat municipal o privats, han de tenir un

paper preeminent al nostre país i fer possible el bon funcionament de la comunicació

social i del sistema democràtic. Per això, cal potenciar-ne la qualitat i els continguts,

fixant-nos en els models de referència europeus i mundials. En l’era de la postveritat,

els  mitjans  de  comunicació  públics,  de  manera  especial,  han  de  tenir  un  paper

rellevant per garantir la veracitat de la informació i el pluralisme ideològic.

Mesures: 

● Garantirem  la  independència  dels  mitjans  públics,  sense  control  polític  del

govern.  Cal  crear  consells  de  comunicació  locals,  amb  la  participació  de

persones representatives i de prestigi reconegut, que gestionin els mitjans de

comunicació públics amb vocació de servei  a la comunitat  i  d’acord amb el

decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública. Els òrgans de

govern o de gestió d’aquests mitjans no han de tenir cap relació jeràrquica amb

els gabinets de comunicació dels ajuntaments, dels  consells comarcals o de

les diputacions, o amb les regidories.
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● Defensarem la prestació dels serveis de comunicació de proximitat com una

necessitat per a la cohesió social i territorial dels nostres pobles i ciutats, i per

fomentar l’ús de la llengua catalana.

● Enfortirem i preservarem els mitjans de comunicació de proximitat, reformulant

els aspectes necessaris dins de l’estructura, el funcionament i el finançament i

dotant-los dels recursos suficients perquè siguin viables. En aquest sentit, cal

demanar  a  les  administracions  públiques  un  esforç  i  fomentar  també  les

iniciatives del sector privat.

● Donarem  suport  a  la  producció  de  continguts  audiovisuals,  afavorint  la

col·laboració entre les diferents xarxes de ràdio i televisió. Cal impulsar també

línies  específiques  d’ajuts  per  a  la  producció,  de  manera  coordinada  i

complementària entre les diferents administracions.

● Els mitjans de comunicació públics han de ser motor de la indústria audiovisual

i garants de l’emprenedoria i la continuïtat del sector. Han de consolidar una

indústria audiovisual potent, innovadora i promotora de l’expansió cultural.

● Impulsarem la reciprocitat de les emissions de ràdio i televisió entre territoris

del mateix idioma. 

● L’avenç  tecnològic  que  s’està  produint  en  el  sector  permet  que  el  consum

audiovisual  es  diversifiqui  entre  les  diferents  plataformes  i  pantalles.  Els

continguts  dels  mitjans  catalans  han  d’estar  presents  arreu  per  facilitar-ne

l’accés als consumidors.

● Prioritzarem projectes  en  el  sector  audiovisual  i  concentrarem els  recursos

públics en els escollits. 

● Orientarem  el  finançament  públic  a  iniciatives  que  facilitin  el  retorn  de  les

inversions,  prioritzant  els  productes  amb  visió  internacional.  L’atenció  a  la

cultura local no està renyida amb una perspectiva global que pugui dotar els

continguts d’un recorregut d’èxit internacional.

● Adoptarem polítiques de foment, suport i protecció de les empreses i iniciatives

culturals  en  llengua  catalana,  especialment  en  sectors  estratègics  (cinema,

audiovisuals, interactius, animació, multimèdia, etc.), orientades a la creació i

gestió de continguts per a les xarxes socials i les diferents pantalles. 

Comunicació de l’Ajuntament

La informació  de tot  allò  que passa al  municipi  és clau perquè la  relació  entre la

institució i la ciutadania sigui al més propera, fluïda i clara possible.
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L’objecte de la comunicació municipal és donar informació de servei a la ciutadania i

retre comptes de tot allò que fan el govern i l’oposició. Aquesta comunicació ha de ser

clara i donar resposta a les necessitats de tota la ciutadania. Per tant, s’ha d’adaptar

als diversos canals i/o mitjans per arribar als diferents perfils de la ciutadania.

Mesures:

● Elaborarem un pla de comunicació del municipi, que inclogui un pla específic

per a la comunicació institucional de l’Ajuntament i dels mitjans de comunicació

públics que hi pugui haver.

● Redissenyarem el servei de comunicació local  per treballar  de manera més

transversal  i  adaptada  a  la  realitat,  que  inclogui  la  utilització  de  les  noves

tecnologies i les xarxes socials. 

● Potenciarem  el  butlletí  municipal  electrònic  diari  o  setmanal  com  a  eina

d’informació a la ciutadania, perquè sigui un referent informatiu de la comunitat.

● Obtindrem les dades de contacte de tota la ciutadania que ho autoritzi, d’acord

amb la Llei de protecció de dades, per tal de: transmetre el butlletí municipal

amb  les  notícies  de  cada  dia,  enviar  per  correu  electrònic  informacions

ciutadanes  (informació  d’actes,  agendes,  invitacions,  etc.)  i  transmetre,

mitjançant  missatges al  telèfon mòbil,  les  informacions puntuals  i  concretes

necessàries.

● Implantarem l’ús d’un llenguatge no sexista en les comunicacions internes i

externes de l’Ajuntament.

● Renovarem la pàgina web municipal, per tal que inclogui també el portal de la

transparència.

● Oferirem una comunicació institucional no polititzada.

Mitjans de comunicació locals

Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental en la

creació i difusió d’informació.

La proximitat, el rigor i la dedicació dels comunicadors que els fan, de vegades d’una

manera altruista i no, els converteixen en un dels principals eixos de cohesió social i

cultural.

Aquests  mitjans  responen  a  un  interès  públic  que  va  molt  més  enllà  de  l’interès

econòmic.  Molt  sovint limitats de recursos, donen un servei cabdal per mantenir la
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identitat dels municipis en un món global i fan una funció social d’accés a la informació

i a la cultura des de la proximitat.

● Arribarem a acords amb municipis propers (per exemple, en l’àmbit comarcal)

per tal de produir continguts de manera conjunta.

● Potenciarem la col·laboració amb la XAL per a la difusió de continguts generats

per la mateixa XAL o per altres mitjans de comunicació locals.

● Potenciarem les  retransmissions  en  directe  de  diferents  esdeveniments  del

municipi,  aprofitant  les  facilitats  de  les  noves  tecnologies  i  de  les  xarxes

socials.

● Promourem  la  creació  de  corresponsalies  o  delegacions  territorials  d’acord

amb els mitjans de comunicació públics d’àmbit nacional.

● Introduirem criteris objectius a l’hora d’atorgar ajuts a mitjans de comunicació

locals.

Productores audiovisuals

Si els mitjans de comunicació locals han estat una peça important en la cohesió social,

el sector audiovisual és un sector estratègic per al desenvolupament local i nacional.

El  gran  nombre  de  productores  audiovisuals  escampades  pel  país  dona  a  aquest

sector una importància notable per a l’economia dels nostres municipis.

Als canvis polítics, se’ls afegeix una nova concepció del sector. Les fronteres entre

indústries com l’audiovisual, la tecnològica, la publicitària i l’editorial tendeixen a diluir-

se  i  a  convergir.  Totes  tenen en comú una cosa:  són generadores  de continguts.

Obeeixen cada cop més a una lògica transmèdia: els continguts s’expandeixen i es

complementen a través de diferents plataformes, facilitant la immersió i la interactivitat

del públic.

● Promourem  la  creació  de  comissions  locals  per  tal  de  donar  servei  a  les

productores audiovisuals interessades a fer gravacions al municipi.

● Facilitarem la creació i implantació de productores audiovisuals al municipi, per

exemple  demanant-los  la  generació  de  continguts  específics  per  a

l’Ajuntament.

● Crearem  convenis  entre  el  món  educatiu  i  les  diferents  productores

audiovisuals per tal de dur a terme projectes per a la ciutat.
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5.7 Memòria històrica: veritat, justícia i reparació

D’acord amb els valors republicans, els municipis han de ser un referent al món de la

memòria democràtica, la defensa dels drets humans i la justícia universal. El model

d’impunitat  espanyol  ha fet  impossible  la  condemna de la  dictadura franquista  i  el

reconeixement  de les  víctimes de la  repressió,  fet  pel  qual  no s’ha  pogut  impartir

justícia ni reparar els danys a les famílies de les víctimes del franquisme. Catalunya

haurà de ser exemplar en la recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels

règims totalitaris, per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir els

seus honors i reparar els danys a la seva família. 

Centenars  de  milers  de  ciutadans  i  ciutadanes  de  la  nostra  ciutat  han  sofert  la

violència del franquisme i dels seus aliats nazis i feixistes durant més de mig segle, i

encara  avui  la  nostra  ciutat  i  Catalunya  pateixen  els  efectes  d’una  sistemàtica

persecució de la cultura democràtica a la política, a les entitats de la societat civil i a

l’administració de l’Estat. Una repressió tant física sobre homes i dones, com també

sobre la llengua i la cultura catalanes.

L’ajuntament de la nostra ciutat no ha fet els deures en la reparació i el reconeixement

de les víctimes de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut impartir justícia ni reparar els

danys a les famílies de les víctimes del franquisme. 

80 anys després de la caiguda de la ciutat en mans franquistes durant la guerra civil és

l’hora  de  fer  justícia  des  de  la  Paeria.  Una  memòria  fonamentada  en  la  ciència

històrica i els drets humans.

Veritat, justícia i reparació

Una ciutat  compromesa amb els  drets  humans i  el  pacifisme ha de visibilitzar  les

conseqüències que tingueren la repressió franquista, l’exili, les víctimes de l’holocaust

nazi i les massacres dels bombardeigs que patiren els seus veïns i veïnes. La veritat

de la dictadura s’ha de transmetre en l’educació i a la trama urbana.

Una memòria republicana de llarg abast 

Unes polítiques de memòria amb fonament han de fer visible tota la gernació d’homes

i dones que, al llarg dels darrers dos segles, han lluitat –i sovint ho han pagat amb la

seva vida– per assolir una societat més justa i lliure.
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Mesures: 

● L’1-O  de  2017  va  canviar  la  història  del  nostre  país  i  de  la  nostra  ciutat.

Desplegarem el reconeixement i el suport a les víctimes i a la ciutadania que en

va ser protagonista des del Govern de la Paeria. 

● Crearem la Comissió 1-O per investigar els fets que es van produir aquell dia,

reparar les víctimes, emprendre accions judicials contra responsables policials,

si s’escau, i dedicar una plaça a l’1-O, entre d’altres.

● Eliminarem del nomenclàtor públic, tant en carrers com en places, avingudes i

equipaments,  dels  noms dels  qui  van  col·laborar  en  l’aixecament  contra  la

República i dels responsables de la repressió. Proposem un carrer en memòria

de Neus Català.

● Establirem  i  crearem  espais,  rutes  i  centres  de  memòria  per  explicar  la

violència franquista. Recuperar la història del camp de concentració de la Seu

Vella i del camp de treball de Gardeny seran una prioritat.

● Impulsarem la recuperació de la memòria de Lleida com a front de guerra i els

bombardeigs sobre la població civil. 

● Promourem a tot el territori xerrades i conferències explicant quin va ser l’abast

i les conseqüències de l’aixecament militar del 17 de juliol que va donar peu a

la Guerra Civil, així com l’explicació de les accions fetes i les que falta per fer i

promoure  per  complir  els  conceptes  de  veritat,  justícia  i  reparació,  a  fi  de

restablir la dignitat de les persones represaliades i potenciar les polítiques de

no repetició.

● La Universitat de Lleida i aquelles entitats amb programes de memòria històrica

han de ser els socis estratègics per dur a terme les accions en aquest àmbit,

per executar-les des del rigor científic i el voluntariat.

● Impulsarem una xarxa regional d’espais de memòria de la Plana de Lleida i el

Pirineu - Aran. El front del Segre i la posterior campanya d’ocupació franquista

de Catalunya  ha deixat  desenes de  vestigis  de la  guerra  i  de  la  repressió

franquista,  que  en  alguns  municipis  estan  inventariats  i  en  procés  de

recuperació, que no es poden entendre de forma aïllada.  

● Els centres d’interpretació dels presidents Companys, a El Tarròs, i Macià, a

les Borges Blanques, Centre d’Interpretació Patrimoni I Guerra Civil d’Alcoletge

i el Museu de l’Exili han de ser un referent per a la memòria de la ciutat de

Lleida. 

● Recuperar  la  memòria  de  les  persones  i  entitats  compromeses  amb  la

resistència democràtica i cultural antifranquista.
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● Mantindrem  contacte  permanent  i  col·laboració  amb  totes  les  entitats

memorialistes del país per teixir una xarxa catalana de la memòria.

● La història de la ciutat i la defensa dels drets humans també han de formar part

dels plans estratègics del turisme i de la recerca.
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