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Comú de Lleida. Pel bé comú
Després de gairebé un any dissenyant plànols i posant bastides, a primers de 2014 es presentava en
públic el Comú de Lleida. Vam néixer amb la intenció d’afavorir la suma dels partits i forces
ciutadanes progressistes de la ciutat per constituir un nou govern. En el seu moment, i durant 4
anys, hem comptat amb la col·laboració compromesa de Pirates de Catalunya, però el somni de la
gran suma no va ser possible. Tot i així vam acabar assolint igualment un magnífic resultat i la gent
de Lleida ens donava la confiança per formar part de la Paeria amb 2 regidors. Ara, després de
quatre anys treballant-hi, tornem a demanar la confiança de lleidatans i lleidatanes i presentem un
nou programa. Un programa compromès, madur, i pensat per fer-lo realitat des de posicions de
govern.
Aquest cop sí sumem una bona part de les forces progressistes, i Catalunya en Comú i Podem
sumen la seva gent, el seu treball, els seus coneixements i el seu entusiasme al projecte conjunt
Comú de Lleida. Després d’un procés de primàries obert a totes les persones de Lleida que hi han
volgut participar, l’equip resultant que podeu consultar al web exhibeix una qualitat humana i
tècnica tan il·lusionant per a la majoria com de ben segur preocupant per a alguns.
Fa 4 anys ens comprometíem amb la Transparència, amb la Participació i amb el Bé Comú. Sota
aquests eixos hem treballat els darrers anys. D’una banda, exercint la vigilància permanent de
l’acció de l’equip Ros-Larrosa, traient a la llum interessos allunyats del bé comú; revisant comptes,
contractes, incompliments d’acords; exigint una transparència sistemàticament obstruïda;
denunciant irregularitats davant dels jutjats o de les instàncies pertinents de la Generalitat...
Tant valuós com aquest treball crític és la feina propositiva realitzada. Allà on molts es limiten a
criticar, l’equip del Comú de Lleida no ha deixat de fer propostes constructives. Això és així tant en
qüestions que podríem considerar puntuals com en qüestions de gran abast que mostren la
voluntat real de millorar les coses i la capacitat per presentar els projectes necessaris. Així, en el
debat més gran, el de pressupostos, el Comú de Lleida va ser l’única força que va presentar, no
esmenes, sinó un pressupost alternatiu que deixés ben clares les prioritats i d’on treure els diners
per fer-les realitat.
Lleida necessita menys paraules i més fets, menys aparicions a la premsa i més treball, menys
numerets i més feina. Així, fins a principis del 19, el Comú ha presentat més de 40 mocions pròpies i
ha contribuït en més de 30 elaborades i presentades conjuntament amb altres forces polítiques.
Moltes no han estat aprovades, especialment les de més calat, en què PSC, PP i Ciutadans sumen
de manera gairebé automàtica els seus vots.
Els governs socialistes han introduït progressivament una sensació de desànim, de desencís, sovint
de ràbia. No és això el que necessitem, no és això el que volem. Les dones i els homes de Lleida
volem sentir-nos implicats en la construcció d’una Lleida més humana, més amigable, més rica, més
educada, més sana, més cohesionada entre persones, entre barris, entre edats, entre dones i
homes, més alegre, més sàvia en l’ús de les energies, més respectuosa amb els Drets, més feliç
d’assolir-los per a tothom, més orgullosa de les seves cultures i de la seva obertura al món...
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La Paeria ha de liderar sense excuses aquest moviment, entenent aquest lideratge com voluntat de
servei. Perquè de manar, qui ha de manar cada dia més són els ciutadans i ciutadanes de Lleida, i
una de les tasques fonamentals d’un govern realment democràtic és la d’empoderar la ciutadania,
la d’afavorir les condicions que facin sentir-se a les persones al comandament de les seves vides,
com a persones individuals i com a col·lectiu. Cal que les iniciatives ciutadanes impulsin l’acció de
govern, que la participació no sigui una concessió, que el control ciutadà impedeixi qualsevol
temptació.
Una formació política que aspira a estar en el govern de la ciutat ha de ser molt clara amb els
ciutadans i ciutadanes. Això és el que ha de ser un programa. Un compromís clar. Amb un horitzó.
Amb unes línies de treball. Amb unes mesures. Un programa que comença amb el compromís amb
els drets bàsics de les persones, i amb la igualtat, i amb l’empoderament, i amb els col·lectius en
risc. Després el model econòmic, el treball, fonamental si no volem que el discurs sobre els drets
quedi convertit en fum. I el model d’espai públic. I la sostenibilitat del nostre model energètic. I el
model realment democràtic de ciutat participativa creada i viscuda per tots i totes, de ciutat
administrada des de la transparència, des de l’ètica.
Cal ser clars i concrets tant com es pugui en les propostes, però al mateix tremps sempre oberts.
Tant compromesos i compromeses com ho estem amb les línies metres i les mesures que aquí
presentem, ho estem amb la incorporació de noves propostes i mesures. No pot ser d’una altra
manera en una proposta que es pretén participativa. El programa l’hem construït, i l’hem de seguir
construint, entre totes i tots. És una proposta oberta en permanent construcció.
Amb la convicció que units i unides podem fer molt, posem a les vostres mans el programa amb
què ens comprometem per als propers anys. Perquè Lleida es mereix un nou govern, perquè volem
una Lleida en Comú.
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1. La ciutat que volem
Creiem en una Lleida al servei de les persones, més justa, més feta entre totes les
persones i per a totes les persones. Aquesta consideració passa per damunt de qualsevol
altra en la Lleida que volem.
Volem una Lleida de persones empoderades, una Lleida en la qual entre tots generem les
condicions necessàries perquè puguem tots i totes, sense exclusions, estar cada cop més al
comandament de les nostres vides, de manera individual i com a col·lectiu.
Volem una Lleida més feta per la ciutadania, amb una activitat rica d’associacions i
d’iniciatives privades i públiques. Amb un potent teixit associatiu, amb cooperació pública
quan calgui, però sense ingerències polítiques. Una Lleida més participativa on les persones
tinguin capacitat decisòria efectiva sobre allò que s’esdevé als seus carrers, a les seves
places, on els veïns i veïnes decideixin què cal fer als seus barris.
Imaginem una Lleida pensada per al benestar, agradable i còmoda per viure-hi, modelada
al servei de les persones, energèticament sostenible, atractiva per ser visitada, integrada
amb l’horta i impulsora de la dinamització del territori, amb una economia rica i dinàmica.
Imaginem una Lleida que desenvolupi totes les seves potencialitats. Lleida es troba en una
situació privilegiada per esdevenir la capital de la Catalunya interior, situada a mig camí
entre el Pirineu i Tarragona, entre Zaragoza i Barcelona, al mig d’una vasta àrea
d’influència. La seva situació geogràfica la fa ideal per esdevenir un pol logístic de primer
ordre i per potenciar la seva activitat econòmica i industrial.
Volem una Lleida comercial i industriosa, una Lleida on la inversió se senti atreta per les
infraestructures i per la imprescindible seguretat jurídica i econòmica allunyada dels
amiguismes. Volem una Lleida que potenciï el comerç de proximitat i que posi en valor les
seves àrees comercials. La zona alta, els carreres d’un eix comercial dels més llargs
d’Europa, el nou projecte comercial i de comunicacions al voltant de l’estació. Volem una
Lleida que potenciï la seva tradició cooperativista. Volem un centre de la ciutat viu i
dinàmic, capaç d’atreure persones de la ciutat i dels seus voltants. Aquesta és la nostra
gran superfície comercial.
Volem una Lleida cohesionada socialment, inclusiva i acollidora, on les persones, dones i
homes, infants i gent gran, provinguin d’on provinguin, se’n sentin part; on el centre i els
barris formin un tot; una ciutat que faciliti el contacte, l’intercanvi, la vida quotidiana de les
persones, les mobilitats tranquil·les i la participació i la gestió real de la ciutadania en els
assumptes de ciutat; una ciutat en què la diversitat dels barris esdevingui un valor i no un
element d’exclusió o de reclusió.
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Volem una Lleida en què l’urbanisme estigui al servei de les persones i no de les
constructores. Cal recuperar els espais i els béns públics, cal que el verd substitueixi el
ciment. Cal fomentar l'espai públic com a lloc de gaudi, trobada i cultura.
Volem una Lleida sostenible. La sostenibilitat, l’eficiència energètica, el respecte a les
persones, la cura del medi ambient, l'esperit del cooperativisme... no poden ser simples
ornaments publicitaris sinó línies d'actuació afavorides des dels poders públics.
Volem una Lleida on l’aconfesionalitat de les institucions sigui la garantia d’un poder
públic al servei de tota la ciutadania, sense privilegis, sense exclusions, i d’un ordenament
jurídic que garanteixi els drets fonamentals comuns per a tota la població. Això no va en
detriment, sinó al contrari, del respecte i la protecció de les diferents opcions filosòfiques o
religioses, i de la protecció dels espais públics com a lloc de convivència per a tothom.
Creiem en un govern municipal accessible, on la ciutadania pot –hauria de– participar en
les decisions importants del municipi i controlar la seva execució, on els càrrecs electes
estan al servei de la ciutadania, escoltant-la, parlant amb veïns i veïnes, gestionant
l’Ajuntament des de l’obediència al carrer.
Volem una ciutat oberta al món, il·lusionada amb els seus avenços, compromesa amb els
seus problemes. Lleida pot ser petita en aquet context global, però el que no pot és ser
indiferent.
I al servei de les persones que la formem, exposem a continuació les línies mestres i les
actuacions que han de contribuir al creixement d’aquesta Lleida que volem.
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2. Una ciutat amable
Primer, les persones. Sens dubte aquest és el nucli que vertebra la proposta del Comú de
Lleida, fins i tot la seva existència. Ens sentim compromesos i compromeses que les persones,
les seves necessitats i els seus anhels siguin sempre i per damunt de tot el centre de la
política. Volem una ciutat on les persones se sentin al comandament de les seves vides, de
manera individual i com a col·lectius, i esmerçarem tots els esforços a crear les condicions que
facin possible aquest empoderament.
Reivindiquem una orientació social de la política municipal i una primacia dels serveis públics
enfront de la privatització ja convertida en sistema a la nostra ciutat. El Comú de Lleida posa,
doncs, per davant de qualsevol altra consideració, el compromís amb les necessitats de les
persones.
La igualtat constitueix el gran regal que els éssers humans hem decidit fer-nos els uns als
altres. En la natura, les desigualtats condueixen que, en plena llibertat, el peix gros es mengi al
xic i només aquells que juguen amb les millors cartes sobreviuen. Nosaltres hem proclamat
que els humans naixem iguals en dignitat i en drets, i les lleis han de fer que les declaracions
esdevinguin realitats.
Res no pot passar per davant de la lluita per satisfer aquestes drets, començant per la
satisfacció de les necessitats que resulten més vitals: l’habitatge, l’aliment, l’aigua, la llum, el
gas, i a partir d’aquí afavorir i estimular les capacitats de les persones per construir una vida
satisfactòria. Aquest ha de ser sense excuses l’interès primer de l’acció política.
Hem progressat molt, però també són molts els que no fan sinó posar pals a les rodes i per
moments sembla que arreu del món, i també a casa nostra, estiguem arriscant una involució.
No tolerarem la discriminació per les creences, l’ètnia, el sexe, la religió, l’origen, la ideologia,
l’orientació sexual o qualsevol altra excusa, que no raó. Implantarem, en conseqüència,
polítiques actives per la igualtat i contra la discriminació, polítiques que defensin per igual la
diversitat i la igualtat de drets.
En el nostre compromís, la part material no és l’única, però sens dubte és imprescindible. Ens
comprometem amb un augment de la inversió social per lluitar contra l'escletxa social que
colpeja els sectors més desprotegits, i a retallar en despeses injustificables en situacions
d’emergència com les que vivim.
Un compromís tan vital no pot ser un brindis al sol. Aquest darrer any el Comú de Lleida ja va
presentar un Pressupost alternatiu on s’establien les prioritats, i d’on sortien i on es posaven
els diners. En teniu un resum dels aspectes en què més s’evidencia el nostre compromís a
l’Annex sobre viabilitat econòmica. Fonamental per a qui es vol distingir dels venedors de
fum.
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2.1 Drets bàsics
Teixir conjuntament una xarxa que ens protegeixi a totes les persones si un dia ho
necessitem és una de les creacions de què més ens hem d’enorgullir. Sempre es poden fer
més coses i fer-les millor, i cal seguir treballant intensament. No és admissible que arreu
del món, però també a casa nostra, de vegades a la porta del costat, hi hagi persones que
pateixen gana, infants que depenen dels menjadors escolars per fer una menjada calenta al
dia, persones grans que no poden ni encendre la calefacció a l’hivern.
Cal seguir treballant sense desmai, més quan molts intenten desmantellar el poc o molt
que tenim i que tant ha costat aconseguir amb arguments més propis del darwinisme
salvatge que de la construcció social humana. La gana estimula al gandul i la sacietat
l’acomoda, només la competència lliure permet el progrés, cadascú té el que ha sabut
guanyar-se.
Cal contribuir a crear les condicions en què les persones puguin fer-se càrrec de les seves
vides i sentir-se’n al comandament. Aquest és l’objectiu a què ha d’anar adreçat tot el
suport material, estratègic, anímic. Cal evitar la conversió de les persones amb necessitats
en receptores passives d’ajuts. El compromís amb les necessitats de les persones té molt
més a veure amb l’empoderament que amb l’assistencialisme.
En aquest compromís caldrà exercir una funció de lideratge, coordinació i compromís, i no
una descàrrega sobre les organitzacions que treballen amb i per les persones més
necessitades. Treballarem al seu costat i ens esforçarem a aprofitar amb humilitat tot allò
que aquells i aquelles que treballen cada dia als carrers ens poden ensenyar, sense aplicar
programes de disseny elaborats des dels despatxos.
Els últims anys, el gran impuls de moviments socials, sindicats i professionals del tercer
sector han aconseguit que el Parlament de Catalunya aprovés dues lleis cabdals en la
protecció dels sectors socials més deprimits: La Llei 24/2015, de Pobresa Energètica i la Llei
14/2017 de Renda Garantida de Ciutadania, en bona part com resultat de l’empoderament
i el treball ciutadà. Aquestes dues lleis, tot i que conceptualment són molt innovadores, a la
pràctica no s’estan aplicant en tota la seva capacitat: tant els governs conservadors de la
Generalitat com el govern immobilista de l’Estat Espanyol, han ficat tot de traves i excuses
per dificultar el seu compliment.
Per la seva banda, el govern socialista (PSC) i de Ciutadans (Cs) de Lleida, tampoc ha
realitzat les accions d’informació, assessorament i suport a aquestes lleis. Des del Comú de
Lleida ens hem presentat mocions fins a la sacietat per tal que es complissin ambdues lleis i
que es dediquessin els recursos per a desplegar els capítols que són competència
municipal.
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Portem uns quants anys lluitant als barris per a ajudar a l’empoderament de les famílies
amb necessitats i ens hem adonat que no només és un tema de recursos, sinó que també
és un tema d’apropar l’estructura de serveis socials al carrer i a les necessitats reals de les
famílies.
Ara mateix, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) està sent gestionada exclusivament pel
SOC, de la Generalitat, mentre que els serveis socials s’han vist descarregats de la gestió
anterior de les PIRMIS. Això ofereix l’oportunitat de desenvolupar tot el programa
d’inclusió social que defineix la mateixa Llei 14/2017.
L’Ajuntament ha de fer tot el que està a les seves mans per facilitar l’accés a la Renda
Garantida de Ciutadania, així com el desplegament de la llei de Pobresa Energètica.
Garantir els drets bàsics de la població de Lleida ha de ser una prioritat. Però si els assumim
com a drets, bé caldrà que els assumim com a deures, com a compromisos morals i legals
que ens enorgullim d’afrontar conjuntament. I per això:
1. Generarem punts d’atenció i empoderament social a cada barri, gestionats en
coresponsabilitat amb les associacions veïnals, ciutadanes i els moviments socials,
treballadores socials. Aprofitarem i optimitzarem l’estructura de serveis socials
existent als barris, els professionals de la qual sovint estan desaprofitats per
problemes de funcionament.
2. Vincularem aquest punts d’atenció 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.
3. Difondrem de manera àmplia i continuada el dret reconegut a la renda garantida,
sobre tot en barris més desfavorits i en gent gran o joventut sense ingressos.
4. Desplegarem de manera efectiva la Renda Garantida, dins de les competències que la
pròpia llei 14/2017 reconeix als Ajuntaments.
5. Orientarem els programes de re-inserció social i de generació de treball de l’IMO cap a
la promoció de cooperatives de treball. En base al programa d’inclusió social i el
complement de la mateixa renda garantida, aquestes cooperatives estarien
especialment adreçades a joves i mares o pares monoparentals i en sectors emergents
com són el del reciclatge, les energies renovables, l’agricultura de proximitat i el
disseny.
6. Estudiarem i aprofitarem tot el que ja s’està fent en la garantia dels drets bàsics i
establirem prioritats clares d’intervenció.
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7. Elaborarem una guia de bones pràctiques seguint el criteri de les entitats del tercer
sector i les persones que tenen una intervenció directa amb la població que s'atén i
que coneixen millor que ningú les situacions, les necessitats, les mancances materials,
estructurals i organitzatives. Evitarem, doncs, la pretensió d’imposar des de dalt
models sovint inaplicables.
8. Establirem una major complicitat i col·laboració entre les diferents entitats sense
ànim de lucre que treballen amb les persones més necessitades i l'Ajuntament, per tal
de treure el millor rendiment dels recursos materials i humans.
9. Incrementarem la despesa social per lluitar contra l'escletxa social que colpeja els
sectors més desprotegits, retallant en despeses que no es poden justificar en la
situació actual. Posarem per davant l'interès i la cura de les persones en detriment de
les inversions no imprescindibles. Augmentarem la dotació pressupostària dedicada a
les entitats del tercer sector que treballen amb les persones més vulnerables,
realitzant un seguiment de les actuacions que es realitzin.
10. Simplificarem els tràmits, descentralitzarem els llocs d’atenció i unificarem els criteris
d’accés a les actuacions de caràcter assistencial.
11. Prioritzarem l’assistència i l’acompanyament de les persones i les famílies en el seu
procés d’autonomia sobre l’estructura. No és assumible que les persones no rebin una
correcta i adequada atenció i escolta a les seves demandes i necessitats perquè els
diners s’estan destinant a remodelar les dependències en què l’haurien de rebre. Això
no ens ha de fer oblidar, però, que totes les persones amb o sense recursos mereixen
el mateix respecte i tenen el mateix dret a ser ateses en unes instal·lacions dignes i
adequades.
12. Promourem una xarxa de persones que s’autoabasteixi dels excedents alimentaris
que generen els comerços, hipermecats, mercats municipals, merco Lleida i també
dels excedents que es generen a les finques fructícoles i d’horta. Estudiarem la
possibilitat de crear magatzems de barri auto-gestionats. Reforçarem, a més, els
canals normalitzats de distribució d’aliments i productes de primera necessitat que no
estigmatitzin, com ara targetes d’aliments i productes de primera necessitat que es
puguin utilitzar en els comerços adherits al programa.
13. Acompanyarem sempre les actuacions de caràcter assistencial d'actuacions que
promoguin l'autonomia de les persones, la recuperació en la capacitat per cercar
solucions i la responsabilitat en la lluita per millorar la seva situació.
14. Promourem la creació d’horts urbans socials, generadors de recursos, però encara
més, impulsors d’autoestima i de participació en el procés de superació d’una situació
difícil.
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15. 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. També promourem els menjadors comunitaris autogestionats.
16. Exigirem a l'administració competent que es garanteixi la cobertura dels ajuts de
menjador per a aquelles famílies que compleixin els requisits de les bases de les
convocatòries, però que per motius administratius o burocràtics en poguessin quedar
exclosos.
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2.2 Habitatge
Poder estar a recer. Poder estar a casa. També això forma part dels mínims que ens hem de
garantir mútuament. I l’actual situació és d’emergència. Pels preus disparats de compres i
de lloguers. Per la crisi d’ocupació. Per la impossibilitat del jovent d’emancipar-se. Per la
incapacitat per assumir hipoteques i l’arribada dels desnonaments. Per la incidència de la
inseguretat habitacional sobre la capacitat de sortir de l’exclusió social de les persones Per
la conversió d’una necessitat bàsica en un mercat de luxe.
Aquesta necessitat de poder viure en un habitatge amb condicions de salubritat dignes s’ha
convertit en una cursa d’obstacles per a un nombre molt important de famílies. La situació
no és tan dramàtica com a Barcelona, però la realitat és que a Lleida hi ha molt pocs
habitatges de lloguer social, només un 2 % del parc total. A més, el mercat de lloguer a
Lleida és molt petit, només un 17% dels pisos estan en lloguer i és car, ja que, segons dades
de idealista, el 50 % de pisos de lloguer a Lleida tenen un cost mensual superior als 550
Euros, i només un 5 % d’ells té un cost inferior als 400 Euros. Pel que fa a la compra
d’habitatges, degut a les restriccions en la concessió dels crèdits, el nombre d’hipoteques
contractades i d’habitatges nous acabats ha disminuït fins a nivells de 2007.
Per una altra banda, a Lleida estan produint-se unes 400 execucions hipotecàries
anualment. I el que és més flagrant, a Lleida hi ha 5,500 habitatges buits, i d’ells, 2,000 són
de bancs i provenen d’execucions hipotecàries.
Si analitzem els ingressos familiars a la ciutat de Lleida, hem de tenir en conte que hi ha
moltes famílies en situació d’extrema vulnerabilitat: més de 2,000 famílies viuen de la
Renda Garantida, amb ingressos inferiors als 800 Euros, l’atur està al voltant del 15 % de
les famílies i els salaris mitjans oscil·len entre els 14,000 de joves i pensionistes i el 25,000
Euros anuals de la gent de mitjana edat. A més, les dones tenen uns ingressos inferiors en
tots els casos.
Aquesta combinació d’alts preus de lloguer i baixos ingressos familiars, fa que un nombre
molt gran de Lleidatans i Lleidatanes estigui pagant un percentatge molt elevat dels seus
ingressos per cobrir el lloguer, o directament, no pugui accedir al mercat privat de lloguer.
Segons dades de l’Agència d’habitatge de Catalunya, a Lleida les famílies estan destinant
entre el 35-40% dels seus ingressos en pagar el lloguer. Per sectors, podem constatar que
el jovent lleidatà està destinant gairebé un 50 % dels seus ingressos a pagar per viure de
lloguer.
La situació de falta d’accés a un habitatge no preveu millorar en els propers anys, entre
altres coses, perquè la bombolla especulativa sobre el lloguer, encara està per a arribar a
Lleida. A més, cal tenir en compte que durant els últims anys, tot i que la població de Lleida
no ha augmentat, la demanda de nous habitatges ha anat creixent. Segons dades de
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l’Agència d’habitatge de Catalunya, a Lleida, es preveu un increment del 10 % de noves
llars, o unitats familiars, cada any, fins el 2030, produït bàsicament per la reducció del
nombre de membres de la família que conviuen en un mateix habitatge i per l’envelliment
de la població i la millora en la seva autonomia. Les dades també diuen, que, tenint en
compte les prediccions de preus de compra i de lloguer, 42% de les noves llars que es creïn
quedaran fora del mercat de lloguer i de compra d’habitatge a causa dels seus ingressos.
Això es tradueix a Lleida que aproximadament 500 noves famílies no podran accedir a
habitatge, cada any, en els propers 4 anys.
En contraposició a la falta d’accés a un habitatge digne, a Catalunya disposem de tota una
legislació que ens és completament favorable. El dia 31 de gener de 2019 el Tribunal
Constitucional va acceptar el desistiment del recurs presentat pel PP contra els dos articles
més importants de la Llei d’emergència habitacional i pobresa energètica, la Llei 24/2015.
Aquests articles obliguen: per una banda, que els propietaris de pisos en lloguer o amb
hipoteques, majoritàriament els bancs, ofereixin un lloguer social als inquilins abans de fer
un procés de desnonament; per altra banda, que els grans tenidors d’habitatge, altre cop
els bancs i els fons voltor, han de cedir obligatòriament els seus habitatges buits als Fons
d’habitatge lloguer social municipals. La llei 24/2015 també defineix els preus màxims que
han de pagar les famílies que s’acullin a lloguers socials, que ha de ser entre el 10 % i el 18
% dels ingressos familiars. Aquesta llei tanca tota la normativa existent a Catalunya,
iniciada amb la Llei 18/2007, que obliga a fer un cens de pisos buits i que permet imposar
multes i impostos a multi propietaris de pisos buits, i estén els seus principis a la posterior
llei 4/2016 que permet l’expropiació temporal d’habitatges buits.

Accés a un habitatge digne
Des del Comú de Lleida, no ens volem quedar de braços plegats veiem com un nombre
creixent de famílies es queden al carrer o es veuen obligades a ocupar i viure de forma
irregular. Fent servir les eines legals existents, volem fer possible que cap família a Lleida
pagui més del 30 % dels seus ingressos en accedir a un habitatge. Això es tradueix en
l’objectiu d’aconseguir mobilitzar cap el mercat de lloguer uns 700 habitatges anualment,
amb preus per sota dels 450 Euros, i així aconseguir que el 2022 Lleida tingui un 5 %
d’habitatges de lloguer a preu accessible.
Les accions que durem a terme per aconseguir aquest objectiu es resumeixen en:
17. Assegurarem que tot nou edifici d'immobles residencials construït en sòl urbà
consolidat i els sotmesos a rehabilitació integral, hagi de realitzar una reserva
d’almenys el 30% del seu sostre per a habitatge de protecció oficial, el qual es
destinarà prioritàriament a lloguer social. També establirem les vies necessàries
perquè l’Administració Municipal pugui participar en la seva gestió, conjuntament amb
les entitats del tercer sector.
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18. Farem ús de la capacitat legal que té l’Ajuntament per evitar que els habitatges que es
subhasten a Lleida a molt baix preu acabin en mans de fons voltor i d’especuladors.
Declararem tot el municipi àrea subjecta als drets de tanteig i retracte a favor de
l’Ajuntament de Lleida, és a dir, que davant de qualsevol oferta de compra-venda
d’actius immobiliaris de grans tenidors, les parts estiguin obligades a comunicar-la a
l’Ajuntament perquè aquest pugui igualar l’oferta o adquirir preferentment l’immoble.
19. Potenciarem l’EMU com agencia pública de lloguer. Aquesta és una de les formules
de més èxit i menys cost que ha aplicat l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir la
gestió publica d’habitatges, i ofereix una gestió segura de lloguer als propietaris i
propietàries de pisos buits que no volen córrer el risc de posar el seu pis en lloguer en
el mercat.
20. Posarem en marxa un procediment per a aconseguir la cessió de pisos buits de multi
propietaris i bancs:
•

Establirem un cens de pisos buits i un servei d’inspecció. Aquest cens serà més
ampli que l’actual i registrarà en quina situació es troba el pis buit, si està
recuperat per a alguna família o no.

•

Instruirem procediments administratius que hauran d’acabar amb una resolució
que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent
constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix
l’article 41 de la LDHC.

•

Requerirem als grans tenidors de pisos buits que cessin en la seva actuació en un
termini concret. Si no posen a lloguer els pisos buits, començarem el
procediment de cessió obligatòria definit a la Llei 24/2015.

•

En els casos que la cessió no sigui una opció, es començarà el procés
d’expropiació temporal definit a la Llei 4/2016.

•

Si tots aquests procediments no funcionen, s’iniciaran processos sancionadors,
amb multes coercitives als propietaris que poden arribar als 100.000 euros, tal i
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007

21. Promourem la cessió de solars en desús, tant públics com privats, però prioritzant els
de titularitat pública, a cooperatives d’usuaris sota el model de cessió d’ús (MCU).
22. Coordinarem esforços amb altres ciutats de Catalunya per aconseguir una legislació
catalana, o a nivell d’Estat Espanyol, que reguli els preus del mercat de lloguer i
defineixi uns preus màxims.
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Accés a un habitatge per a famílies en situació d’emergència
Tal i com hem comentat, el mercat de lloguer privat és totalment inaccessible per a la
major part de famílies vulnerables. En l’actualitat el nombre de sol·licitants a les Taules
d’Emergència de Lleida és clarament superior a l’oferta conjunta que ofereixen la Paeria i
l’Agència d’habitatge de Catalunya. La llista de persones en cerca d’habitatge social de
l’EMU és de 1.976 persones. Cal doncs, millorar les condicions d'accès a l'habitatge tal i
com hem exposat a l'epígraf anaterior, però al mateix temps augmentar la capacitat de
l'Ajuntament de posar remei a les situacions d'emergència habitacional per motius
econòmics.
D'altra banda, l'emergència habitacional pot ser també el resultat de danys resultants
d'incendis, inundacions, esfondraments o altres sinistres, i també com a resultat de
situacions de violència a la llar. L’Ajuntament només disposa de 4 habitatges d’emergència
i 3 per a famílies en situació de maltractament masclista. L’únic servei complementari que
actua com alberg temporal, i que estigui a disposició de les famílies que necessiten
habitatges d’emergència, són les places que té concertades la Paeria a l’hotel Sansi. L’Hotel
«Sansi» és un recurs car comparat amb la qualitat residencial, d’autonomia i de privacitat
que ofereix a les famílies. De mitjana costa a l’Ajuntament uns 400€ mensuals per
habitació, uns 10000 euros/mes en total segons dades recents. Per preus inferiors, amb la
mediació de serveis socials es podrien aconseguir habitatges en mode de lloguer social i un
entorn més adequat per a la reinserció de les famílies.
Així doncs,
23. Obrirem un concurs públic pilot per posar en marxa un programa d’inserció
residencial progressiu, per famílies en risc o en situació d'emergència residencial, en
format de lloguer social. L’Ajuntament en un inici cobrirà el 100% del preu de
l'habitatge (com fa ara) i anirà disminuint l’aportació a mesura que les famílies tinguin
ingressos. El conveni amb les famílies haurà de ser de 5 anys. El concurs públic anirà
dirigit a particulars, agencies immobiliàries i gestores de pisos de bancs del municipi,
per tal d’aconseguir ofertes per 30-40 habitatges amb un preu màxim de lloguer de
350 €/mes i amb contractes de 5 anys. En aquest sentit l’Ajuntament oferirà
condicions de seguretat d’impagament als propietaris i llogaters.
24. Per a les emergències derivades de sinistres o de situacions de violència cercarem
alternatives residencials a l’allotjament actual a l'Hotel Sansi que seran gestionades
econòmicament directament pel mateix Ajuntament. Aquests habitatges seràn
preferiblement en forma d'habitatges familiars, assegurant la intimitat i l’entorn social
que millor faciliti la recuperació i reinserció de les famílies. S’evitarà l’acumulació de
famílies amb alt risc d’exclusió social en un mateix immoble.
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25. Destinarem un o més mediadors socials a l’Hotel Sansi de forma permanent mentre
no sigui possible reubicar les famílies, per tal d'assegurar la convivència i la resolució
dels conflictes que puguin aparèixer entre les famílies o amb els gerents de l’Hotel.

Habitatge temporal per a persones sense llar
Actualment la Paeria no disposa de cap alberg de titularitat i gestió pública. L’únic servei
d’alberg l’ofereixen entitats privades a través de convenis anuals. Aquests serveis no són
professionals i estan oferint un nombre molt limitat de places i en condicions insuficients.
Per això:
26. Promourem la construcció o rehabilitació d’un edifici públic per a acollir un alberg
municipal gestionat directament per la Paeria. Aquest alberg públic haurà d’anar
complementat amb un treball de suport a les persones sense sostre per valorar
possibles solucions.

Famílies en situació irregular d’ocupació
Moltes famílies s’han vist obligades a Lleida durant els últims anys a ocupar pisos buits en
situació irregular. La majoria d’aquestes famílies estan disposades a pagar un lloguer social
proporcional als ingressos familiars, o en el cas de no tenir-ne, estan disposades a trobar
solucions per a regularitzar la seva situació. És una realitat dura que cal afrontar amb tots
els mecanismes socials de què disposa la Paeria. Per altra banda, cal distingir entre pisos
buits de particulars i pisos buits de multi propietaris o de bancs. En el primer cas, una
ocupació irregular pot ser molt perjudicial per a l’economia familiar del propietari, mentre
que en el segon cas, tal i com hem comentat anteriorment, el fet de tenir pisos buits
constitueix un incompliment de les diferents lleis d’habitatge.
En conseqüència,
27. Crearem un departament intern de la Paeria amb l’objectiu d’aturar tots els processos
de desnonament d’habitatges propietat de bancs o multipropietaris i de mediar en els
casos d’ocupació irregular de pisos propietat de particulars.
28. Posarem en marxa en aquest nou departament un servei i una oficina de mediació
amb els bancs i de suport a les famílies amb la finalitat de conciliar i arbitrar amb les
entitats per tal que concedeixin un lloguer social.
29. Oferirem mediació amb propietaris particulars per tal de cercar un altre habitatge de
lloguer social i evitar un llarg procés judicial de desnonament. Està constatat que la
mediació funciona i obté resultats que solucionen la vida a moltes famílies.
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30. Empadronarem les famílies en situació irregular, en compliment de les recomanacions
del Síndic de Greuges, a les adreces dels pisos on estan vivint, en paral·lel a una
política activa de negociació i empoderament de les famílies en situació irregular.
31. Treballarem per detectar, denunciar i actuar en contra d’aquelles pràctiques de
persones organitzades que ocupen pisos per després re-llogar-los o que entren en ells
per destrossar-los.
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2.3 Pobresa energètica
Un allotjament digne no és només un habitatge, sinó un habitatge que reuneixi les
condicions mínimes per ser habitat dignament. Segons dades de l’Associació de Ciències
Ambientals, en el seu estudi de pobresa energètica de 2018, es pot considerar que un 15 %
de la població Catalana es troba en situació de pobresa energètica i un 10% no pot
mantenir la seva casa a una temperatura adequada. Si extrapolem aquestes dades a Lleida,
i no es cap arbitrarietat tenint en compte les condicions climàtiques de la ciutat, podem
deduir que aproximadament unes 9,000 famílies a Lleida estan en condicions de pobresa
energètica.
Gràcies a l’aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar la pobresa
energètica, una part important d’aquestes famílies estan protegides davant de talls de
subministrament. Segons dades de la pròpia Paeria, entre els anys 2016 i 2018, s’han fet
informes de pobresa energètica a unes 5,200 famílies de Lleida. D’elles, estan
positivament admeses a la protecció de la llei un 55 %. La resta, no ha pogut, o no ha volgut
acreditar la seva situació de pobresa energètica. Aquesta situació ens fa concloure que: (i)
encara hi ha moltes famílies que no coneixen la Llei de pobresa energètica; (ii) que els
serveis socials estan tramitant correctament els informes de pobresa energètica i (iii) hi ha
una dificultat molt gran per a fer entendre a les famílies afectades que han de certificar la
seva situació de baixos ingressos.
Per altra banda, com que la Generalitat de Catalunya no ha establert els convenis ni ha
desplegat el Reglament de la Llei, que hauria de definir qui se’n fa càrrec dels deutes per
impagament, les famílies acollides a la llei són les que estan assumint el deute amb les
empreses energètiques. Segons dades de la pròpia Paeria, el deute acumulat per les
famílies lleidatanes acollides a la Llei 24/2015, entre 2016 i 2018, ascendia a uns 860,000
Euros aproximadament. Els ajuts habilitats per la Generalitat i la Paeria per fer front a
aquest deute, han estat d’uns 150,000 Euros.
Així, doncs, la realitat a Lleida és que hi ha moltes famílies que no poden assumir les
despeses energètiques, però que no han deixat de pagar, i no coneixen la Llei 24/2015 i per
tant, estan en risc clar de patir un tall de subministrament. Per altra banda, hi ha un
nombre creixent de famílies que estan protegides per la llei, però que estan acumulant un
deute amb les companyies que és del tot inassumible per a les seves economies precàries.
I, finalment, la política de destinar diners públics per subvencionar indirectament les
companyies energètiques, és del tot inassumible pels pressuposts municipals. Davant
d’aquesta realitat, el Comú de Lleida planteja les següents accions concretes:
32. Aturarem qualsevol tall de llum, gas o aigua per situació d’incapacitat econòmica a la
ciutat de Lleida.
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33. Impulsarem una campanya massiva de difusió a la ciutat sobre la Llei 24/2015, per
aconseguir que totes les famílies que estan en situació de pobresa energètica es
puguin acollir.
34. Assessorarem les famílies acollides a la Llei 24/205 per tal que s’acullin al bo social
elèctric i al de gas, i també a la tarifa de discriminació horària elèctrica perquè
redueixin l’augment del deute.
35. 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
36. Impulsarem que aquest front municipal exigeixi al Govern de l’estat Espanyol que
condoni la part dels impostos a l’electricitat i la part de l’IVA de les factures a les
famílies vulnerables.
37. Sol·licitarem a la Generalitat que els diners del fons de pobresa energètica es dediquin
a finançar mesures d’estalvi energètic per a les llars vulnerables i no per a pagar
factures.
38. Establirem una taula de negociació amb les comercialitzadores i distribuïdores
elèctriques que operen a la ciutat per trobar mecanismes de condonació del deute de
les famílies i per a aconseguir una co-responsabilitat en el tema de la lluita contra la
pobresa energètica.
Una de les causes més importants de la pobresa energètica és la pujada dels preus de
l’energia degut a l’oligopoli establert per les grans companyies energètiques. El Comú de
Lleida es planteja seriosament lluitar contra aquest abús. Tenint en compte que les
competències en energia són molt limitades a nivell municipal, el camí més factible és el
que s’ha descrit en aquesta part del programa. Consisteix a generar, distribuir i consumir la
major part de l’energia que necessita la ciutat dins del seu terme municipal. Aquest camí
no és incompatible, però, amb el d’exigir la seva part de responsabilitat a aquestes grans
empreses energètiques. Això es tradueix en les següents accions concretes:
39. Aplicarem 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.
40. Auditarem 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.
41. Realitzarem 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, la situació i
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el procediment de concessió de les noves connexions de generació elèctrica i les
condicions dels treballadors i de les treballadores involucrades.

Garantia del dret als subministraments en les ocupacions en precari
Des del Comú de Lleida constatem que, en la majoria de casos, les persones que es veuen
forçades a ocupar un habitatge en precari no tenen garantits els drets bàsics pel que fa als
subministraments. Aquestes persones mostren usualment la seva voluntat de regularitzar
la situació, però sense un títol que justifiqui la possessió de l’habitatge, les companyies no
efectuen l’alta.
Sovint aquestes famílies tenen dues sortides: accedir al subministrament de forma irregular
o, en el cas de l’aigua, passar pel tràngol d’haver d’omplir garrafes a les fonts municipals
per tal de satisfer les seves necessitats més elementals. D’aquesta manera, al problema del
subministrament sovint s’afegeix el risc que representen per a aquestes famílies els
subministraments irregulars, que poden donar lloc a incendis com els de Badalona o
Manresa que van tenir lloc a principis de 2019.
El Síndic de Greuges, en el seu informe sobre el dret al subministrament d’electricitat, de
Març de 2019, ja denuncia aquesta situació i fa un seguit de suggeriments següents , que el
Comú de Lleida es compromet a implementar a la ciutat de Lleida mitjançant les següents
actuacions:
42. 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.
43. 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 la situació d’exclusió residencial de forma definitiva− i també la seguretat
jurídica a les empreses subministradores

22

2.4 Polítiques d’igualtat

Mateixa dignitat, mateixos drets. Aquesta és la gran promesa que ens hem fet els uns als
altres, dèiem. Sovint, però, massa sovint, la promesa queda en paper mullat. En el món en
què estem vivint, en el món que hem creat, ningú no pot assegurar que no es trobarà en
situacions límits, que no se li girarà la sort, que no serà víctima de la desigualtat i la
discriminació, fins i tot aquells que tenim la sort de viure en els països on millor es viu del
món.
Això és així de manera general, i el nostre compromís és i ha de ser individual, amb totes i
cada una de les persones que es trobin en aquestes situacions. No podem obviar, però, que
alguns col·lectius corren més risc que uns altres, que les persones d’alguns col·lectius són
més fàcilment i més sovint víctimes de la desigualtat i dels abusos, i per aquest motiu cal
dissenyar mesures d’atenció especial a aquests col·lectius.
És important remarcar això en moments en què algunes formacions polítiques arreu de
l’Estat, i algunes en què habitualment se sustenta el govern socialista de la nostra ciutat,
parlen cada cop amb més desinhibició del desmantellament d’aquestes polítiques
d’igualtat. Per què caldria un tractament diferenciat de la violència contra les dones, quan
el que cal és perseguir la violència, l’exerceixi qui l’exerceixi? Aquesta proposta, temptadora
en la seva aparent equanimitat, és el primer pas cap a la negació de qualsevol atenció
específica a col·lectius de risc.
Cal, sense dubtes, sense vacil·lacions, vetllar més per aquell que corre més risc. Cal
incorporar mecanismes que detectin i treguin a la llum més ràpidament els problemes, cal
incorporar mecanismes específics de reacció, cal dissenyar polítiques educatives, cal
reforçar també els mecanismes punitius.
És injust i discriminatori que la pena a un home agressor s’incrementi si la víctima és una
dona pel fet de ser-ho? Renoi, el que és injust és que en els darrers 15 anys gairebé mil
dones hagin mort a Espanya a mans de els seves parelles o exparelles. Tenir més força en
general, i sobretot gaudir d’una tolerància i fins i tot d’un suport social és un agreujant, i així
cal castigar-lo. El mateix cal dir quan parlem d’altres col·lectius, que estan en risc per raons
múltiples. Infants, joventut, persones grans, persones nouvingudes, persones amb
identitats sexuals diferents a les normalitzades...
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2.4.1 Polítiques d’igualtat de gènere.
Que calgui incloure més de la meitat de la població en una llista de col·lectius en risc i
necessitats d’un suport específic diu ben poc en favor de la nostra societat. Malauradament
aquesta és la realitat. A banda de les xifres esgarrifoses, dos fets han de cridar especialment
la nostra atenció. El primer, la reproducció de pautes de conducta discriminatòries entre els
joves. El segon, el risc de discriminació i d’exclusió social que pateixen moltes de les dones
arribades a casa nostra des d’altres cultures. Per això ens comprometem que:
44. Dotarem d'un servei municipal i públic d'acollida urgent per a dones en situació o risc
de violència masclista, conformat per professionals formats/des en l’àmbit específic de
gènere. Potenciarem les estructures de suport, assistència i cobertura de les
situacions d’emergència degudes a la violència masclista.
45. Promourem la revisió i actualització del Protocol d’atenció a les dones i els seus fills
en situació de violència masclista a Lleida.
46. Mantindrem un posicionament i una lluita ferms contra el Tràfic d'éssers Humans,
activarem protocols per identificar el tràfic de dones, per l’abolició de la prostitució i
contra la publicitat del proxenetisme. Es ficaran tots els mitjans a l'abast per tal que a
nivell institucional es canviï la visió masclista i existent en aquest àmbit. Es treballarà
per tal d'aconseguir desactivar el masclisme des de l'arrel.
47. Conjugarem la transversalitat de les polítiques d’igualtat amb el treball en àrees
específiques de la dona.
48. Promourem el treball específic d’empoderament de les dones que provenen
d’entorns culturals on la desigualtat és més manifesta, acceptada i incorporada a
totes les àrees de la vida de les dones.
49. Promourem el reconeixement i respecte de la diversitat de les dones.
50. Instaurarem el requisit de paritat en els esdeveniments amb promoció o ajuda
municipal.
51. Reformarem i proposarem millores substancials de l’actual III Pla Municipal de
Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida (2017-2021) al resultar aquest a dia d’avui
insuficient per aconseguir una igualtat efectiva entre lleidatans i lleidatanes.
52. Incorporarem l’exigència de plans d’igualtat dins les polítiques de contractació
pública.
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2.4.2 Gent gran
El nombre oficial de persones amb més de 65 anys l’any 2017 a Lleida ciutat era de 9.875
homes i 13.938 dones. Un total de 23.813 persones. Cada cas és diferent. En la major part
dels casos, 65 anys no marquen cap mena de dependència, però sí es una dada a tenir en
compte i que ens recorda l’envelliment progressiu de la població i la nova problemàtica
que això genera.
Necessitats sanitàries, físiques en general, afectives, econòmiques, de socialització. L’edat
accentua les nostres vulnerabilitats i no tothom disposa d’una situació afectiva, econòmica
i social que li permeti enfrontar-s’hi. Cal que entre totes i tots, administracions i ciutadania,
creem el marc en què també la tercera edat sigui un projecte de vida il·lusionant.
És necessari canviar el model social i el rol assignat a la gent gran. Cal substituir un model
de valoració sustentat exclusivament en la distinció productiu/no productiu per un model
sustentat en la valoració intrínseca de la persona. La gent gran ha de tenir a les seves mans
i al seu entorn les possibilitat per dotar de sentit ple les seves vides, i de veure valorada i
percebuda com útil la seva activitat.
Per assolir aquest ideal calen recursos però també molta voluntat i treball conjunt. Les
administracions públiques han d’assumir la responsabilitat d’oferir el màxim suport al
manteniment de l’autonomia i d’unes condicions de vida dignes, i també afavorir entorns
de socialització, de desenvolupament de capacitats i d’aportació a la societat de tanta
riquesa personal acumulada.
Volem desenvolupar un envelliment sa i ple, positiu i adaptat, integrat, actiu i
participatiu.
Per mesurar el benestar social i econòmic de les persones grans es tenen en compte quatre
àrees clau: els ingressos, la salut, les capacitats personals i l'entorn propici. I per impulsar
aquests quatre blocs caldrà fer una feina de prospecció per disposar d'informació clau per
poder atendre les necessitats d'aquest col·lectiu i de les persones que els estimen, cuiden,
atenen o/i conviuen.
Per això, pel que fa a la prospecció:
53. Adoptarem mesures per identificar per barris possibles carències de les persones
grans. situació socioeconòmica, dependència, estat de salut física i mental, entre
altres. Farem un cens de persones grans que viuen soles i que puguin necessitar
d’assistència o seguiment personal per tal que ningú, precisament per problemes
associats a la seva situació, quedi exclòs de la informació o de l’atenció.
54. Promourem el sentiment col·lectiu de respecte i cura per les persones grans.
Promourem la participació ciutadana en programes per a la detecció, l'assistència i
l'acompanyament de les persones grans i impulsarem les llistes de voluntaris i
voluntàries. Cal aprofitar i potenciar el paper de la xarxa comunitària que existeix
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entre el veïnat, casals socials, comerciants, treballadors i treballadores municipals, la
farmàcia, el súper... en la detecció de persones amb necessitats, i en concret en la
detecció de persones grans amb necessitats.
55. Incorporarem dins de l’anterior cens de manera específica totes les persones grans
amb necessitat d’acompanyament, per tal de professionalitzar i compensar
econòmicament les persones que s’hi dediquen, siguin familiars o amb la creació d’un
servei municipal. Dins de l’espai de creació de cooperatives de treball, aquest n’és un
amb moltes possibilitats.
56. Treballarem en cooperació amb les entitats socials que ja treballen en aquest camp,
així com amb tots els camps de treball que impliquen la gent gran: professionals de la
salut, cuidadors/es, famílies...
57. Prestarem una especial atenció a la detecció i l'assistència de dones grans que viuen
soles en situació de risc o d’exclusió.
Pel que fa als ingressos:
58. Lluitarem per les pensions. Lleida és la província de Catalunya amb la mitjana de
pensions més baixa. Vetllarem per tal que les persones que tenen pensions nocontributives o inferiors als paràmetres de renda de la Renda Garantida, tinguin la
informació i el suport per a poder percebre els ingressos que marca la renda
garantida de ciutadania.
59. Establirem la progressivitat en les aportacions personals de les persones grans
beneficiàries als serveis específics que ofereix l’Ajuntament en funció dels Ingressos,
en la mateixa línia que proposem per a altres tributs municipals.
60. Mantindrem els descomptes existents en transport públic urbà i l’augmentarem pel
que fa al transport interurbà dels pobles integrats en l’Autoritat Territorial de la
Mobilitat (ATM).
61. Defensarem un canvi de percepció en la idea de cobertura sanitària integral.
Fomentarem la protecció i la promoció de la salut de les persones grans i tendirem, en
la mesura que estigui al nostre abast, a implementar progressivament ajuts a les
despeses en conceptes tan necessaris per a una vida satisfactòria com: ulleres,
audiòfons, pròtesis dentals o ortopèdies.
Pel que fa a la salut:
62. Crearem Centres d’atenció a la dependència d’àmbit municipal, i també de manera
específica Centres de Dia per estades parcials de manera que progressivament hi hagi
un mínim d’un centre de dia a cada barri amb una gestió quasi interna. Aspirem que
siguin els propis barris els que gestionin els centres de dia aconseguint un doble
objectiu: crear una cultura del voluntariat i fomentar l’ocupació de la gent del barri.
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63. Impulsarem l’acompanyament, no només a la llar, sinó al carrer. Cal que els centres de
dia afavoreixin la continuïtat i la integració en el propi barri. L’atenció a les
necessitats des de la proximitat una fita important i socialment necessària.
64. Impulsarem campanyes de sensibilització social, especialment a les escoles i a les
famílies, sobre la importància de l’atenció i la cura cap als altres, i de manera especial
cap a la gent gran.
65. Col·laborarem amb el treball en xarxa existent, per impulsar i fomentar comunitats
cuidadores als barris, a partir de voluntariat format, en un pla dissenyat per tal
d'instaurar un model de treball pilot basat en el treball compartit.
66. Col·laborarem amb les entitats que ja estan treballant en aquesta direcció
67. Finançarem via pressupostos la construcció de nous centres, però cal tenir clar que no
es tracta tant de crear mous macroespais, com de començar per aprofitar els molts
locals amb capacitat suficient per a aquest servei que hi ha a la ciutat.
68. Ampliarem l’oferta municipal de places d’emergència de gent gran, ates el
desbordament actual.
69. Crearem i gestionarem de manera municipal o per entitats sense ànim de lucre
residències per estades definitives.
70. Admetrem només l’externalització de serveis que actualment es dona en l’assistència
a la gent gran si s’assumeixen, en aquest terreny més que en cap altre, un plec de
condicions exigent i que sigui constantment supervisat per evitar degradacions en el
servei.
71. Municipalitzarem i millorarem la qualitat de la Teleassistència i del Servei d’Atenció
Domiciliaria. Cal universalitzar el servei entre la gent gran que viu sola o que té alguna
persona dependent al seu càrrec. L'assistència a la gent gran i depenent no pot ser un
negoci, sinó un servei.
72. Generarem programes de cura dels curadors, per tal que la cura de les persones amb
necessitats no generi un nou tipus de distorsió.
73. Farem més visible la informació que ofereix avantatges per a la gent gran. Crearem un
canal d’informació a traves de les llars de jubilats.
Pel que fa a les capacitats personals:
74. Promourem el desenvolupament d’activitats d'oci diversificades, per a tot tipus de
situació física i mental, que permetin a les persones grans fer coses que potser no han
pogut realitzar abans, coses diferents que els aportin energia, seguretat i confiança.
Cal potenciar la capacitat terapèutica de l'oci i les relacions socials.
75. Afavorirem les relacions intergeneracionals i coetànies, obrint-les al món
cooperativista i associatiu.
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76. Promourem i facilitarem la participació real en l’acció municipal de la gent gran que
es manté activa.
77. Obrirem les llars i els equipaments municipals a totes les entitats i veïns del barri o de
la ciutat. Les llars no poden ser espais aïllats i desconnectats de la vida de la ciutat.
78. Promourem programes de capacitació per a la formació i adquisició d'eines digitals,
tan importants per mantenir el contacte amb familiars i amics, continuar la formació al
llarg de la vida i combatre la sensació de solitud o marginació.
79. Fomentarem l'adopció d'animals com a una forma de combatre la soledat,
d’incrementar l’autoestima i el sentiment d’utilitat, d’estimular el contacte social.
Pel que fa a un entorn saludable:
80. Exigirem als centres de dia i residències públiques el compliment de les normes
bàsiques per assegurar i garantir el benestar de les persones, tant dels usuaris com
dels treballadors i treballadores, en tots els aspectes a tractar, des de les instal·lacions,
els serveis, el tracte, etc.
81. Fomentarem la promoció de cooperatives d’habitatge per a gent gran i pensionistes,
amb serveis comuns i independència habitacional, sota la tutela les administracions.
82. Destinarem com a mínim el 10% d’habitatge públic i social a la gent gran i
pensionistes, amb la creació de mini residències i pisos tutelats en tots els barris de la
ciutat.
83. Tindrem especial cura de la seguretat física en l’entorn públic amb un correcte
manteniment del paviment de les voreres i zones de vianants i eliminant totes les
barreres arquitectòniques per facilitat els accessos en passos de vianants, carrers,
places i edificis públics dincs del projecte barreres zero.

2.4.3 Joventut i infància
La infància, l’adolescència i la joventut són etapes clau en la formació física, intel·lectual i
emocional de la persona. Precisament perquè són etapes de formació, cal vetllar de manera
especial en allò que tenen de vulnerable, i alhora potenciar un entorn i uns recursos que
contribueixin al creixement dels seus integrants com a persones i com a ciutadans i
ciutadanes. Mantindrem, doncs, un especial compromís amb aquests sectors, mitjançant
les següents mesures:
84. Potenciarem i donarem el suport que ens correspon a les escoles, llars d’infants i
centres de formació de caràcter municipal, tal i com hem expressat a l’apartat
d’educació. L’educació en general, i l’ensenyament formal en particular, són les millors
apostes de futur per a qualsevol persona i qualsevol societat.
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85. Obrirem els patis de les escoles com espai d’esport i de trobada, i els dotarem de
supervisió per tal puguin ser utilitzats quan les escoles romanen tancades, i
realitzarem una campanya per explicar i educar els infants i el jovent sobre la cura dels
espais. Parlem de patis oberts, tardes i caps de setmana, amb la participació
d’educadors de carrer i d’entitats de l'entorn educatiu. Ja hi ha Plans d'Entorn, però cal
fer-los realitat.
86. Posarem en marxa durant el primer any de govern dos projectes pilot d'ús i
dinamització de patis escolars en barris, amb la intenció d’estendre el pla a la resta de
barris durant el proper mandat, un cop avaluats els projectes pilot.
87. Obrirem centres de trobada pel jovent per tota la ciutat, autogestionats, on puguin
construir relacions sanes, posar en marxa projectes comunitaris i créixer com a
persones i com a ciutadans i ciutadanes.
88. Dotarem de professionals així com d’educadors i educadores de carrer els
equipaments per posar en marxa un projecte d’acompanyament educatiu i de
dinamització dels centres juvenils i dels seus entorns de barri.
89. Potenciarem els espais on joves del col·lectiu LGTBI es sentint acompanyats i
empoderats.
90. 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,
91. Farem arribar a aquests espais exemplars de “El sexe de l’Àngels” una guia de
materials, recursos i activitats proposades adreçades al treball en l’àmbit de
l’educació en el lleure d’infants i joves amb temàtica LGTBIQ.
92. Farem una revisió del Pla de Joventut de Lleida, per convertir-lo en eina per posar en
marxa polítiques d'ocupació, habitatge, cultura, sexualitat o esport.
93. Portaren a terme un Pla de Lluita Contra la Pobresa Infantil. Aquest Pla, ha de
contemplar les següents mesures:
•

Creació d'Espais Familiars Comunitaris

•

Desenvolupament d’una Xarxa d'iniciatives comunitàries per al suport i el reforç
escolar per prevenir el fracàs i l'abandonament

•

Atorgament d’ajuts i beques, en col·laboració amb altres administracions, per a
recursos terapèutics, activitats de suport educatiu, extraescolars, culturals i
esportives.
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2.4.4 Polítiques per a la població nouvinguda

Per més que la legislació no sempre els ho reconegui, les administracions municipals són
l’administració de primera línia pel que fa a les polítiques d’immigració, tant pel que fa a la
recepció de la població nouvinguda, a la seva acollida, a la seva integració, com pel que fa a
les mesures legals que determinen la seva possibilitat de documentació, d’accés a molts
serveis socials, o de realització d’informes necessaris per a la determinació de la
regularització via arrelament o via reagrupament familiar, així com per al manteniment de
la residència a l’Estat Espanyol.
Els Pactes Mundials per les migracions regulars i les persones Refugiades aprovats el
desembre del 2018 per l’Assemblea de Nacions Unides, atorguen a les Administracions
locals i les comunitats d’acollida un paper fonamental en el procés d’adaptació e inclusió de
les persones immigrants i refugiades a la societat. La implicació dels actors de la societat
civil i de les entitats del tercer sector és necessària per tal de construir una veritable
societat oberta, multicultural i respectuosa amb la diversitat. El creixement social,
econòmic i cultural de la nostra ciutat depèn en gran mesura de com acollim les persones
nouvingudes i de l’aprofitament de la riquesa que això suposa. Es pot dir, doncs, que
l’administració municipal és la més propera de les administracions tant pel que fa a les
polítiques d’acollida, integració i participació de les persones nouvingudes, com pel que fa a
la política d’immigració.
Per altra banda, Lleida integrada dins la xarxa de ciutats refugi ha de fer efectiu el seu
compromís amb l’acollida e integració de les persones refugiades i demandants d’asil.
Presentem, en conseqüència, els següents compromisos:
94. Treballarem per una política activa d’empadronament de totes les persones que
viuen a Lleida com a primer contacte amb l’Administració i via d’accés a diversos
serveis socials, entre els quals la sanitat. Eliminarem qualsevol tipus de discriminació
en els requisits d’accés al padró municipal, especialment, pel que fa als menors
estrangers.
95. Impulsarem la creació del Consell Municipal per les Migracions, integrat per entitats
públiques, privades i col·lectius i associacions d’immigrants que treballin amb i per a
les persones nouvingudes a la ciutat, fent-los copartícips i corresponsables de les
polítiques vinculades a la immigració.
96. Elaborarem un Pla Municipal de 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.
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97. Donarem el suport necessari a aquelles entitats que donen serveis i recursos
específics per a millorar la vida de les persones nouvingudes a Lleida.
98. Potenciarem la inserció en tots els processos participatius ciutadans de la població
immigrada.
99. Potenciarem la inserció lingüística de la població nouvinguda, amb iniciatives pròpies i
acords amb els organismes que ja en tenen cura, com a punt clau i porta d’accés a la
integració social, tot tenint una cura especial amb la immigració femenina, sovint
aïllada precisament per mancances comunicatives.
100. Adoptarem mesures per fomentar la participació dels nens i nenes de famílies
nouvingudes en les activitats lúdiques i educatives de la ciutat.
101. Fomentarem la creació d’espais públics en els barris de la ciutat per tal d’impulsar
activitats de coneixement i reconeixement mutu de les diverses cultures que
conviuen a la ciutat.
102. Vetllarem i coordinarem una acollida en condicions dels treballadors i treballadores
temporals que es desplacen cada estiu al pla de Lleida, tot potenciant tant la
col·laboració amb els municipis en què realitzen la feina com la capacitat de les
instal·lacions d’acollida de la pròpia ciutat.
103. Elaborarem, essent Lleida ciutat refugi, un Pla propi d’acollida a refugiats i
demandants d’asil que inclogui des de programes de col·laboració i participació amb
les entitats gestores en la recepció i acollida de persones demandants de protecció
internacional i asilats, per tal d’afavorir la seva inclusió a la nostra comunitat; així com
activitats que fomentin la mentoria i l’intercanvi cultural a la nostra ciutat.
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2.4.5 Cooperació internacional i codesenvolupament
En matèria de cooperació internacional, Lleida va ser un referent gràcies a l’impuls de les
ONGs, entitats i col·lectius de la ciutat. Va ser pionera en el treball del codesenvolupament,
integrant entitats ciutadanes i col·lectius de persones nouvingudes per a dur a terme
projectes a les comunitats d’origen d’aquests col·lectius.
En 16 anys, del 2002 al 2018, el pressupost municipal de Lleida ha anat creixent, gairebé un
40%, de 118 a 165 milions d’euros. En canvi, les partides de cooperació no és que s’hagin
estancat, és que han perdut el 55%, dels 679 mil als 303 mil euros. Hem passat de dedicar a
la cooperació internacional el 0,50% del pressupost a dedicar-hi en l’actualitat el 0,18%.
No admetem que la pobresa no tingui remei. No admetem que milions hagin de morir de
gana o per malalties derivades de la manca d’aigua potable. No admetem que la sinistra
combinació de patiment i màfies condemni tants innocents a morir al mar i en el conjunt de
les rutes migratòries. No admetem que es tanquin infants en gàbies ni que un dia rere
l’altre els nostres veïns i veïnes s’hagin d’enfrontar amb reixats amb ganivetes.
Estem convençuts que és possible lluitar contra aquestes atrocitats i que l’eina més potent
de què disposem per evitar aquests drames és la cooperació internacional i el
codesenvolupament dels pobles. La ciutat de Lleida demana una veritable política de
cooperació internacional i codesenvolupament de banda ampla, això vol dir que les
polítiques i les actuacions de l’Ajuntament de Lleida a nivell local han de ser coherents i no
contradictòries amb les accions dutes a l’exterior.
Conscients que aquesta lluita es dirimeix majoritàriament en àmbits estatals i supraestatals,
però alhora que l’àmbit local és la base sobre la qual construïm la resta, que també la
nostra aportació és valuosa i que no hi podem restar indiferents. Per això ens
comprometem que:
105. Impulsarem un procés de reforma del 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. Cal deixar de banda el
model majoritàriament assistencial i 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.
106. Augmentarem anualment un 1% el pressupost destinat a cooperació i solidaritat, amb
l’horitzó del 0,7%, col·locant-nos en 4 anys per sobre del 0,5% dels recursos propis
dedicats a la lluita contra la pobresa, els conflictes i la desigualtat als països empobrits.
La crisi econòmica no pot ser una excusa per desatendre els compromisos del municipi
de Lleida amb la Cooperació internacional.
107. 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
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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.
108. 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, així com programes per visibilitzar el
conflicte, les seves causes, les condicions de vida als camps de refugiats.
109. 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.
110. Dotarem la Regidoria de Participació, drets civils i cooperació 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.
111. 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.
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3. Una ciutat viva
Una ciutat és vida. És vida compartida. És energia. Garantides entre totes i entre tots les
necessitats més primàries de tots i de totes, és l’hora de començar a omplir el nivell
següent, la salut del cos i de l’esperit. Salut, sanitat, esport, seguretat, educació, cultura,
relats compartits, relats per compartir. I tot això potenciat per les noves eines
tecnològiques, que hem de posar al servei d’una vida cada cop més humana, més còmoda,
també més sorprenent. Una permanent conquesta col·lectiva. Si volem una Lleida
cohesionada vitalment, on els lleidatans i lleidatanes se sentin orgullosos i partícips de la
seva ciutat i de les seves conquestes, cal posar-hi fil a l’agulla.
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3.1 Educació
L'educació és l'eina per excel·lència per al desenvolupament personal i per al canvi social i
l'Ajuntament pot actuar tant en l'educació formal com en l’educació social i de carrer. Si bé
la major part de les competències en l’educació formal corresponen a la Generalitat,
l’Ajuntament té al seu càrrec el manteniment de les instal·lacions dels col·legis públics, té
un pes específic en els Consells Escolars, gestiona directament una important xarxa
d’escoles bressol i disposa de moltes altres eines al seu abast per impulsar l’educació , el
civisme i els valors a la ciutat.
L’educació és sempre la més important eina constructora de futur. En aquest sentit, mai no
pot ésser considerat com un negoci ni com una despesa, sinó com la millor de les
inversions.
Defensem el concepte i la pràctica de ciutat educadora, de ciutat que no és només un espai
físic sinó un espai mental construït entre tots i totes. Ens comprometem amb la difusió de
la idea, i també del sentiment, de ser tots plegats els creadors d’un entorn, d’un organisme,
capaç de potenciar a cadascun dels seus integrants.
Considerem especialment rellevant treballar en tres fronts: el foment de l'Escola Pública, el
treball en els valors que ens uneixen i el suport a la qualitat en la formació permanent de
la ciutadania.
Propostes per al foment de l’Escola pública:
112. 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.
113. Potenciarem la xarxa d’Escoles bressol municipals, fent-la realment accessible
mitjançant una política de subvencions per a les famílies en situació més vulnerable.
Que en aquest moment no semblin faltar places no permet la falsa conclusió que les
necessitats estan cobertes. Destinarem els recursos necessaris a detectar i actuar en
situacions de risc de pobresa, malnutrició, o d'exclusió social en els infants.
114. Treballarem intensament com actor important en el marc del Consell Escolar
Municipal per acabar amb la segregació escolar als centres educatius de Lleida.
Aquest és un factor importantíssim per evitar la guetització dels centres i per
cohesionar socialment la ciutat.
115. Exigirem a l'administració competent que es garanteixi la cobertura dels ajuts de
menjador per a aquelles famílies que compleixin els requisits de les bases de les
convocatòries, però que per motius administratius o burocràtics en poguessin quedar
exclosos.
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116. 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.
Propostes per treballar en els valors que ens uneixen:
117. Promourem el desenvolupament de projectes de convivència intercultural entre la
gent jove, incentivant la participació de joventut nouvinguda a les entitats juvenils del
municipi. Cal fomentar als barris activitats accessibles o gratuïtes en què els infants i la
gent jove pugui interactuar amb projectes educatius.
118. Obrirem els patis de les escoles de la ciutat -en el primer any de govern, posarem en
marxa dos projectes pilot- 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, amb els principals objectius de:
◦ Optimitzar l'ús dels centres escolars potenciant el seu vessant educatiu i social,
fent possible un ús del pati entre els col·lectius i/o activitats que es puguin
realitzar sense interferències tot potenciant la seva interrelació.
◦ Donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies que
s'exerceix de forma autònoma en un context segur i de proximitat.
119. Oferirem suport a les entitats que promouen el voluntariat juvenil, entès com un
valuós mecanisme de descoberta i d’ampliació en les necessitats socials.
120. 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.
121. 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.).
122. Col·laborarem en la implementació d’un programa de Prevenció de la violència
masclista amb tota la comunitat educativa, famílies, mainada i mestres.
123. 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.
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124. 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”.
125. 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.
126. 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.
127. Informarem a totes aquelles famílies que així ho desitgin de les escoles que segueixin
el model PEER (Programa Educatiu Escoles Rainbow: programa de formació i
implementació educativa d’inclusió de la diversitat familiar-afectiva LGBTIQ)
128. Potenciarem les campanyes de sensibilització i la formació en Igualtat en tots els
graus universitaris amb la col·laboració del centre Dolors Piera.
129. Estudiarem les competències en matèria de jocs i apostes per tal de limitar l’augment
desregulat d’aquests locals, especialment al voltant de centres escolars, culturals,
juvenils i similars. En aquesta línia, proposem formar de manera específica la Policia
Local per a augmentar els controls i detectar les infraccions més habituals
relacionades amb el joc i les apostes, particularment les relatives a l'ingrés de menors
o persones inscrites en el Registre d'Interdiccions d'accés al joc.
130. Realitzarem campanyes de sensibilització i prohibirem la presència de publicitat
d’apostes esportives en cartells publicitaris o similars, a través de l’ordenança del
paisatge urbà de la ciutat de Lleida.
Propostes per al suport a la qualitat en la formació permanent de la ciutadania:
131. Col·laborarem activament amb els centres de formació d’adults, i amb els centres
culturals en general, per donar oportunitats de formació formal i no formal a aquells
que no les van tenir al seu dia o que simplement volen mantenir viu el seu esperit.
132. Impulsarem l’elaboració d’un Pla estratègic per identificar les transformacions pel que
fa a les necessitats de talent que es produiran en el nostre territori i preveure els
canvis que hauran de fer-se en el model formatiu. Crearem i coordinarem espais
d’intercanvi entre empreses i centres d’ensenyament que afavoreixin l’orientació. És
important realitzar Programes formatius que descansin en les necessitats de la
societat com a referència per estudiants, formadors i empresaris.
133. Potenciarem els centres cívics de barri per fer tallers per adults, alfabetització de
mares migrades, projectes inclusius als barris, entre altres.
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134. 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.
135. Projectarem la futura xarxa de biblioteques de barri, i l’orientarem cap a les
anomenades bibliolabs, que incorporen a les funcions tradicionals una adaptació als
reptes de futur, a la participació en xarxa, a la generació de vincles comunitaris, a la
creació, a la creativitat. 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.
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3.2 Salut
La salut es forja en l'àmbit local, en els entorns de la vida quotidiana, als barris i comunitats
en els quals persones de totes les edats viuen, estimen, treballen, estudien i juguen. La
bona salut de la ciutadania és un dels senyals més contundents i inequívocs que una ciutat
ha aconseguit un desenvolupament sostenible.
La salut és un dret fonamental de totes les persones, sense cap mena d’exclusió per raons
de sexe, edat i origen.
La salut per a tothom no és possible sense comptar alhora amb el lideratge de les
administracions i el compromís ciutadà. Per això, la salut ha d'ocupar un lloc central en les
polítiques municipals, superant fins i tot el marc competencial amb solucions imaginatives, i
per això proposem les següents mesures:
136. Mantindrem una acció decidida pel que fa a polítiques de prevenció, protecció i
promoció de la salut.
137. 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. Ha de ser un servei gratuït,
àgil i confidencial atès per un equip multidisciplinar per atendre principalment
l’anticoncepció, embarassos no desitjats, la prevenció i tractament de malalties de
transmissió sexual, atenció i orientació relativa a la sexualitat en totes les seves
etapes, vessants i diversitat.
138. Realitzarem un estudi sobre l’acompanyament a la salut trans a la ciutat de Lleida per
detectar les possibles mancances existents en l’atenció primària. Les necessitats de les
persones LGTBI en matèria de salut són sovint diverses, i és urgent a partir d’aquest
estudi realitzar les accions formatives específiques per oferir un millor
acompanyament mèdic des d’una perspectiva no patologitzant.
139. 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.
140. Promocionarem campanyes de suport i prevenció de malalties relacionades amb
models socials erronis, en especial atenció a l'anorèxia/bulímia i el consum de
drogues.
141. Tindrem una incidència directa sobre la salut amb les polítiques d’habitatge, la lluita
contra la pobresa en general i la pobresa energètica en particular.
142. Comprometrem les polítiques urbanístiques amb un increment de zones verdes i més
zones per a vianants que ha de contribuir a la salut física, i també anímica, dels
lleidatans i lleidatanes.
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143. Posarem en marxa àrees de refugi climàtic i treballarem per reduir les temperatures
extremes a les escoles bressol i de primària públiques tal i com s’exposa a l’epígraf
4.13.
144. Mantindrem la neteja de la ciutat com a peça clau en la salut. El control de la
contaminació atmosfèrica resulta fonamental, i també el de la contaminació acústica,
que priva de descans veïns i veïnes i que ja no només és una molèstia a tota hora sinó
un perill per a la salut pública.
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3.3 Cultura
La cultura és un ens ric, complex, mutant i líquid. Impossible d’acotar, definir i controlar de
manera unànime. De definicions de cultura ni han moltes, de tesis per identificar què ho és
i què no encara més. De criteris per definir que és cultura bona i que és cultura dolenta en
trobareu cabassos. La cultura és això: conflicte, debat, dissonància, incomoditat i eternes
discussions... i això està bé.
El Comú de Lleida aposta per la cultura, aposta per respectar-la. Per procurar una bona
navegació malgrat que no controli els corrents. Per assumir que la cultura sempre superarà
qualsevol planificació. I tenim clar que això és precisament el que volem. Volem una
cultura lliure i espontània, crítica i responsable, popular, transgressora i exquisida. Una
cultura que interpel·li i que ens emocioni. Sabem la cultura que volem i sabem que no
l’hem de fer nosaltres.
Tal i com també s’esdevé en altres àmbits, probablement més que en cap altre, li convé a la
Cultura que les Administracions no pretenguin erigir-se en creadores, o encara menys en
inflexibles supervisores de la correcció. L’administració no fa cultura. De la mateixa manera
que les administracions no fan de pagesos per molt Ministeri d’Agricultura o Regidoria
d’Horta que hi hagi. Les administracions administren.
Poca intervenció, doncs, i molt afavoriment, i molt posar les condicions perquè la pràctica
cultural sigui possible i sigui enriquidora i arribi a tothom. Poc dirigisme, doncs, però molta
cura perquè l’espai cultural no esdevingui la llei de la selva on els peixos grossos
impedeixen el creixement, fins i tot el naixement, de qualsevol alternativa.
Així doncs, no dirigisme, però sí polítiques culturals. I és clar que sí. I des del Comú de
Lleida considerem que les responsabilitats de la Paeria, i de la seva Regidoria de cultura,
són fonamentalment quatre, més una obvietat que cal no oblidar, que convertim en
compromisos d’actuació:
145. Crearem els mecanismes per fer arribar els recursos econòmics de què disposa la
Regidoria als diferents agents, projectes i equipaments culturals que actuen en la
ciutat.
146. Assessorarem i ajudarem, amb els professionals i experts en diferents àmbits amb
què la regidoria compta. Estan aquí per ajudar i atendre les necessitats del sector en
àmbits com el finançament, la producció, la comercialització, la comunicació,...
147. Assumirem la responsabilitat de conservar el patrimoni comú i posar-lo en valor.
148. Vetllarem, enmig dels assalts als espais, als recursos, als altaveus, perquè la vida
cultural de la ciutat s’esdevingui de manera dinàmica, justa i equilibrada.
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149. L’obvietat: Vetllarem, per tal que tot això és faci bé, pel bon funcionament de la
Regidoria de Cultura, en la seva estructura, en les seves competències, en la seva
eficiència, en la seva transparència.

Gestió de recursos
Els ciutadans i ciutadanes paguen impostos, alguns dels quals arriben a la Paeria, i aquesta
ha de definir el mode en què la part d’aquest adreçats a la cultura arriba al sector cultural.
D’iniciatives culturals n’hi ha de diferents tipus. Públics i privats, professionals i amateurs,
periòdics i puntuals, de servei o amb caràcter empresarial, equipaments o activitats.
Aquestes diferències són molt més transcendents que la tradicional diferenciació per
disciplines.
Com hem dit abans l’administració, en aquest cas la Paeria, no programa, no defineix
continguts i no fa competència financera als agents del sector. Cadascun dels tipus de
projecte cultural comptarà amb el mecanisme específic per accedir als recursos.
En conseqüència:
150. Plantejarem 4 tipologies de projecte cultural:
o TRONCALS: Aquells relacionats amb la gestió del patrimoni material i
immaterial i la formació. Festes Popular, Museus, Patrimoni Arquitectònic,
Arxius històrics. Escoles d’Arts, equipaments escènics,....
o PLURIANUALS: Aquells que requereixen de plans de treball a mig termini per
assegurar la seva eficiència i sosteniment. Programes culturals aliens,
Festivals de Cinema, Teatre, Música, poesia,...
o ANUALS: Projectes que s’inicien, pendents de consolidació o que es
plantegen amb caràcter puntual. Cicles de cinema, teatre, música, circ,
exposicions, congressos, produccions artístiques no comercials,...
o INDÚSTRIA: Iniciatives privades que s’emmarquen en el sector cultural com a
terreny de desenvolupament empresarial. Produccions artístiques
comercials, Empreses
culturals (Editorials, discogràfiques, llibreries,
cinemes,...),...
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151. Plantejarem per a cadascuna d’aquestes tipologies un mecanisme de finançament
específic.
o TRONCALS: En el cas de que es tractin d’activitats centrals i directament
gestionades per l’administració l’assignació de recursos ha de ser directa
(personal i manteniment d’equipaments, conservació patrimoni, gestió
arxius històrics,...). En el cas que es requereixi d’una direcció de continguts i
que aquest estigui subjecta a les visions personals dels responsables
apostem per la convocatòria de concursos públics per a períodes llargs no
renovables (direcció de museus i altre equipaments culturals, direcció
artística de festes populars, direcció de festivals, accions de promoció del
patrimoni...)
o PLURIANUALS: Aquells projectes aliens ja consolidats han de poder
desenvolupar-se sense les limitacions que impliquen els finançaments de
caràcter anual. Apostem en aquest cas per la promoció de convenis
plurianuals. En aquest cas entenem que ha de ser el Consell de la Cultura
l’òrgan responsable d’identificar, avaluar-los i de proposar a la Paeria les
seves recomanacions.
o ANUALS: Comptant amb la disponibilitat de recursos econòmics que
determini la Regidoria de Cultura, un jurat ciutadà, integrat per 4 membres
escollits a partir de la bossa d’Insaculació , determinaran per consens, quins
són els projectes de caràcter anual que són finançats.
o INDÚSTRIA: La Paeria renuncia a captar finançament privat per a les seves
activitats culturals. A canvi, fent valer la seva major capacitat estructural per
accedir-hi, adreçarà aquests recursos externs a un Fons “Non profit equity”
al qual podran accedir aquells empresaris i promotors culturals que valorin
aquesta opció de finançament. Les empreses i inversos aportants podran
escollir lliurement quins són els projectes que millor escauen als seus
interessos. La Regidoria proporcionarà als promotors culturals que així ho
requereixin assessorament i acompanyament en la presentació dels seus
projectes al fons.
Patrimoni
No serem nosaltres qui neguem la importància d’idees com la de viure el present. Però els
humans estem fets també de passat i de futur, d’història i de projectes, de manera
individual i com a col·lectius.
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Quan parlem de patrimoni parlem de pedres i ossos, és clar, però també de llengües i
d’històries explicades amb elles, d’art, de música, de creences, de somnis compartits, de
paisatges. Sentim que totes aquestes coses són una construcció col·lectiva en permanent
evolució gràcies a noves aportacions, i que aquest llegat és la base sobre la qual clavem
fort els peus per fer noves passes.
El patrimoni cultural és un actiu propietat del conjunt de la ciutadania qui delega en la
Paeria la seva cura i/o gestió. Tant és responsabilitat de la Paeria la seva preservació com la
seva posada en valor per profit de tots plegats. Conservar, conèixer, analitzar i gaudir del
nostre patrimoni ens ajuda a saber qui som, a identificar peces del puzle que som, a
descobrir perquè o contra què lluitem.
Cal tenir clar, però, que patrimoni no significa propietat i ni tan sols ubicació. Patrimoni
cultural de Lleida pot ser, perfectament, quelcom que no sigui propietat de l’Ajuntament i
que ni tan sols s’ubiqui en la ciutat.
Envers el patrimoni és imprescindible atendre cinc tasques diferents: identificar-lo,
conservar-lo, estudiar-lo, difondre’l i posar-lo en valor. Emperò aquestes tasques no
sempre es poden concretar en els mateixos termes. Si bé tot el patrimoni s’escau de ser
identificat, estudiat, difós i posat en valor, no pas tot es susceptible de ser conservat o, si
més no, no sempre la responsabilitat de la seva conservació pot i ha de recaure en la
Paeria. En alguns casos això serà així degut a la titularitat o a la ubicació del mateix, en uns
altres serà per causa de la pròpia naturalesa efímera de part del patrimoni.
Cal en aquest punt atendre al fet que l’actual catàleg de bens protegits comprèn tan sols el
patrimoni arquitectònic i ambiental. Caldria, com a primer pas, actualitzar el catàleg
patrimonial, incloent en ell també aquells elements patrimonials documentals, intangibles i
no materials, siguin per exemple publicacions, festes populars, continguts digitals o art
efímer i urbà.
Determinar que és patrimoni i que no ho és, és responsabilitat dels professionals del
sector, no de l’administració com a tal. Sí és responsabilitat de la Paeria el proporcionar
recursos per tal que el patrimoni local pugi ser estudiat i difós.
Envers la tendència a actual a museïtzar el patrimoni cal entendre que patrimonialitzar no
és el mateix que museïtzar. L’hiperprotagonisme de l’urbanisme i la lògica de la
construcció ens ha dut a un punt en el qual elements patrimonials com les restes de
l’església de Sant Joan, el barri andalusí de la plaça de l’Auditori, les restes de la muralla de
Princep de Viana o, recentment, l’operació del call jueu, estan museïtzades, amb els costos
que això implica, sense que hagin restat recursos suficients per al seu estudi i posada en
valor. Cal entendre també que en molts casos la conservació és impossible però no així el
seu registre i que aquest és igual d’imprescindible i necessari.
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El patrimoni arquitectònic propietat i gestionat per la Paeria ha d’emprar-se. Molts són els
espais avui tancats o malbaratats. Cal obrir aquests espais a nous usos, siguin per iniciativa
de la Paeria sigui per iniciativa ciutadana.
La creixent diversitat que composa la nostra societat reclama, al mateix temps que el més
curós respecte per aquesta diversitat, uns elements comuns que permetin l’articulació i la
vivència de formar part d’un projecte comú i compartit.
En conseqüència, doncs:
152. Fomentarem el coneixement dels elements específics dels patrimoni cultural de
Lleida, com a palanca que es comba sobre sí mateixa per projectar-nos i agermanarnos amb els marcs més globals.
153. Treballarem per la conservació i posada a l’abast dels lleidatans i lleidatanes de la
riquesa arqueològica que forma part de la història de la ciutat, però més enllà
d'identificar, conservar i explicar, obrirem les línies d'ajuts als projectes de recerca.
154. Fomentarem models d’us cooperatiu i promourem l’ocupació i dinamització de molt
patrimoni arquitectònic de l’Ajuntament actualment tancat o malbaratat. El patrimoni
només és útil si es viu.
155. Treballarem per posar en valor els nostres elements estructurals més destacats, entre
els quals ocupa el lloc de privilegi la Seu Vella.
156. Farem accessibles a la ciutadania els arxius, fons audiovisuals, col·leccions d’art i altres
bens patrimonials, per tal que puguin estudiar-se i integrar-se en la construcció del
nostre propi relat, tot evitant que segueixin pràcticament ocults o injustificadament
inaccessibles.
157. Vetllarem per l’ús i la promoció de la llengua catalana, tant des del vessant dels usos
de la pròpia administració com des del vessant de la facilitat d’accés al seu
coneixement i ús efectiu per part de la ciutadania. La llengua catalana representa un
nexe de cohesió territorial i social de la més gran importància, alhora que el vehicle
primer d’integració individual. El coneixement del català és un dret, i alhora un deure,
si més no social i ciutadà, dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
158. Treballarem i donarem suport als esforços per una autèntica recuperació de la
memòria històrica que ens permeti conèixer, incorporar i fer justícia amb la nostra
pròpia història. La construcció del futur exigeix honestedat i justícia amb el passat. Cal
preservar els espais de memòria, ser intransigents amb els intents d’enterrar el passat
i lluitar contra qualsevol manifestació o justificació de la xenofòbia o el feixisme.
Només on hi ha coneixement i reconeixement hi pot haver superació.
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Accés a la cultura
La cultura ha d’arribar a tothom i és responsabilitat de la Paeria el dissenyar i promoure els
recursos i equipaments que així ho facilitin. L’accés a la cultura no pot ser tan sols un
catàleg obert d’activitats. Cal disposar d’eines i estratègies específiques que emprin les
noves eines digitals i que atenguin les necessitats dels nous públics.
La Paeria ha de posar a disposició dels lleidatans i lleidatanes el seu patrimoni documental i
artístic. Ha de treballar per a la seva digitalització i a d’oferir-los gratuïtament per tal que
pugui ser emprat per investigadors, creadors i públic en general.
Així doncs:
159. Crearem nous instruments i dissenyarem estratègies específiques que emprin les
noves eines digitals i que atenguin les necessitats dels nous públics, entre les quals
destaquem:
•

•

Bibliolabs: La raquítica oferta actual de biblioteques ha de servir d’oportunitat per
crear una nova xarxa d’activitats. Equipaments que, més enllà d’apropar l’oferta de
llibres, música i audiovisual als diferents barris de la ciutat, siguin també espais
dedicats a donar suport a accions que tinguin com a finalitat l’accés al
coneixement, a través de l’experimentació i metodologies innovadores i creatives
en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.
Carnet cultural: La Paeria proporcionarà als ciutadans i ciutadanes de la ciutat la
possibilitat d’accedir gratuïtament a un seguit d’activitats culturals que inclouran
concerts de música clàssica i popular, obres de teatre, activitats audiovisuals,
exposicions, recitals,... Aquesta oferta personal, gratuïta i universal és gestionarà
mitjançant un carnet personal.

Afers religiosos
Lleida ha estat sempre una ciutat cruïlla de cultures, llengües, religions i visions del món.
Una ciutat mestissa i complexa que ha viscut els seus millors anys quan ha entès que en
aquesta mescla es trobava la seva riquesa. La ciutat de Lleida ha estat una però les
identitats dels ciutadans i ciutadanes s’han construït tenint en compte molts vectors
diferents.
En el moment actual reconeixem l’important paper que per a amplis sectors de la
ciutadania té el fet religiós i entenem que es necessari desenvolupar una política activa al
respecte. Una política constructiva, respectuosa amb la diversitat religiosa i facilitadora de
la seva expressió, empàtica, dialogant i ferma en la defensa de les llibertats ciutadanes, la
convivència i els valors democràtics.
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Defensem una política religiosa adreçada a fer de la convivència i la complexitat un actiu
en positiu, a consolidar els vincles de pertinença a una comunitat (Lleida) que els acull i els
valora i a fer del diàleg interreligiós un mecanisme d’enriquiment mutu. En conseqüència:
160. Treballarem per garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa i perquè totes les
opcions de consciència, religioses o no, siguin reconegudes i respectades i puguin
participar amb normalitat en la vida ciutadana.
161. Crearem, per vehicular aquesta política, un Centre Interreligiós, en el qual les
diferents religions de la ciutat podran:
•
•
•
•
•

Compartir lloc de treball.
Disposar d’espais per al seu culte.
Dur a terme activitats de formació.
Desenvolupar activitats obertes a la ciutadania.
Treballar conjuntament per traslladar un discurs compartit de convivència i
diàleg.

Estructura interna
Per a dur a terme totes aquestes tasques comptem fermament amb els i les professionals
de la Regidoria de Cultura. Ells i elles especialment han de veure la seva feina reconeguda i
les seves capacitats específiques desenvolupades. És tan sols gracies a la seva feina que
serà possible dur a terme el nostre programa.
El nou caire que volem donar a la gestió de la cultura a la ciutat implicarà reformular el
funcionament de la regidoria. Per això ens comprometem que:
162. Impulsarem una nova estructuració en què els professionals de la regidoria, experts
en els seus àmbits, s’organitzin atenent el nou paper de la Regidoria de Cultura com
una administració al servei dels agents culturals.
163. Modificarem la tasca dels professionals, de manera que passarà a ser fonamentalment
la de subministrar serveis d’acompanyament, assessorament i suport en tres àmbits:
Finançament, Comunicació i Producció
164. Disposarem els recursos necessaris per poder dur a terme programes específics de
formació per poder desenvolupar aquestes noves tasques amb eficiència i per poder
mantenir actualitzats els coneixements.
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3.4 Ciutat Digital, més enllà de la "smart-city"
Amb aquest terme es pretén definir l'amplitud de tot el que fa referència als aspectes
tecnològics a la ciutat de Lleida. El model digital de les grans ciutats en els últims 15 anys ha
estat definit pel concepte "smart city". Aquest model ha estat impulsat des del sector
privat, de grans empreses, en col·laboració amb el sector públic. S’ha prioritzat un ús
intensiu de la tecnologia en el medi urbà, que s'ha centrat sobretot en aspectes de la gestió
i de la creació de les infraestructures necessàries per al funcionament digital de la ciutat i
dels Serveis Públics per a la ciutadania.
Els àmbits de la gestió pública que han tingut un desenvolupament més intensiu en altres
ciutats catalanes han estat la mobilitat i l'energètic, el que ha permès gestions més
eficients de la ciutat. A Lleida, ni tant sols s’ha treballat en aquest aspecte. Als dos darrers
mandats socialistes s’ha parlat molt de smart city, però a la pràctica no s’ha dut a terme
cap projecte de rellevància per a la ciutadania.
Cal tenir en compte que la tecnologia no és neutra i que la producció de la mateixa es
fonamenta en models que són capaços de generar més o menys impacte en la vida de les
persones i en la gestió de l’espai públic. A més a més, en tota aquesta transformació digital
hi ha sectors de la població que acostumen a quedar exclosos. Aquest model centrat
purament en la tecnologia, no ha abordat altres temes relacionats amb els usos digitals,
com son el coneixement lliure o obert. El model digital transforma les dinàmiques actuals
sota un context d'ús intensiu de les tecnologies, tant d'aparells com de programes o eines,
però si no incorporen els aspectes socials, ambientals, de gestió de les dades i de models
de negoci que afavoreixin el bé comú, torna a concentrar el control i la generació de la
riquesa en les mans de quatre multinacionals.
Per altra banda, els Ajuntaments són un agent estratègic per al desenvolupament
democràtic del model tecnològic, ja que tenen capacitat per generar estratègies que siguin
capaces d'incentivar la creativitat i la innovació. Per aconseguir això, la Paeria de Lleida
s'ha d'enfocar com a part d'un ecosistema tecnològic en l'àmbit local, i no només com a
emissor de tecnologia, sinó com a receptor i part activa en les comunitats digitals que es
generin. Ha d’aportar qualitat, seguretat, privacitat i totes les competències necessàries en
pro d'una ciutadania autònoma en l’aspecte tecnològic i d'acord amb el medi ambient i els
valors del bé comú.
I és aquí on cal apostar per incentivar lo tecnològic dins de les diferents comunitats, així
com la promoció de valors i la reducció de les diferents bretxes tecnològiques. Com la
bretxa de gènere en la ciència i la tecnologia. O l’econòmica. O també la bretxa
generacional o la més general, pel que fa als usos de les noves eines i la necessitat
d'aprenentatges permanents i de competències digitals transversals per a una plena
inclusió social en el model tecnològic.
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Per això ens marquem com a línies d’actuació que fonamenten l’estratègia digital del Comú
de Lleida i que s’hauran de desenvolupar en diferents fases d’implantació, començant per
proves pilot o prototips d’innovació i després estenent-los per tota la ciutat:
165. Crearem noves dinàmiques de co-creació de les polítiques i nous espais de
participació.
166. Reorganitzarem els Serveis i els espais que gestionen la tecnologia digital a la ciutat.
167. Establirem nous circuits del coneixement que afavoreixin una major comprensió i
aprofitament dels mateixos.
El coneixement lliure i obert és un model estratègic per al desenvolupament humà a les
ciutats digitalitzades, per al funcionament i aprofitament dels recursos públics, per a la
democratització de la ciència i de l’art.
El coneixement i la ciència són dos dels motors que fan avançar la societat. L'accés al
coneixement és essencial per al desenvolupament humà i col·lectiu. Una ciutadania
formada, capaç de treure el millor de la tecnologia per al seu aprofitament en els seus
diferents àmbits. Tot això, en constant canvi, comporta noves necessitats de formació
gairebé permanents, el que es coneix com el "life long learning" (o aprendre tota la vida). I
aquí les competències transversals, bàsiques per a una ciutadania formada, coneixedora
dels seus drets i deures en els aspectes digitals. Però el coneixement ja no es genera ni se li
treu partit de manera individual. El coneixement prové cada cop més de les comunitats, i
és des d'elles és des d'on ha de partir la construcció de la ciutat digital.
Parlar d'accés al coneixement vol dir parlar de llicències. Les llicències privatives limiten
l'accés al coneixement o el fan excessivament car.
168. Farem que tot allò que publiqui l’Ajuntament estigui sota Llicència Pública d'Ús
General (GPL en anglès), de manera que el material que es produeixi sigui d'ús comú,
i, igual que les dades obertes, podrà servir per a la seva reutilització o aplicació a nivell
individual o de les diferents col·lectivitats.
169. Promourem una nova matriu formativa orientada a satisfer necessitats tecnològiques i
l'adquisició de nous coneixements que afavoreixin els usos aplicats al coneixement.

La formació i els continguts d'aprenentatge són l’eix fonamental en la societat del
coneixement. Aquest esdevé un aspecte transversal i estratègic per als canvis en una
societat en trànsit tecnològic. Cal aprendre. I cal aprendre per generar innovació. Cal
formar perfils de futur, tant per la ciutadania en general com per a les necessitats de la
pròpia Administració.
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170. Aprofitarem o desenvoluparem estàndards en els materials formatius per afavorir el
seu re-aprofitament entre les comunitats educatives, educadors i educadores socials,
empreses, cooperatives. Des de l’Institut Municipal d’Ocupació ja s’estan oferint
cursos orientats al mon laboral i amb metodologia presencials i, en molts pocs casos,
on-line. Però en aquests cursos el coneixement no està disponible per al seu reaprofitament, per exemple, per part de les comunitats educatives.
171. Introduirem noves metodologies enfocades a l’adquisició de coneixement tecnològic i
digital en els cursos de formació existents.
172. Orientarem la formació per crear perfils transversals en l'ús i maneig de la tecnologia
que la pròpia administració necessita.
173. Desenvoluparem programes digitals integrals de Barri amb orientació d'inclusió
tecnològica i accés al coneixement.
174. Fomentarem els aprenentatges cooperatius i col·laboratius a través de la metodologia
d’Aprenentatge Basada en Projectes en tots els plans formatius de l’IMO.
175. Aplicarem el concepte d’Aprendre fent. La millor manera perquè els aprenentatges
siguin adquirits és l’aplicació del coneixement. Orientar la formació no només a
aspectes laborals sinó també a les competències transversals o la realització de
treballs en obert per a la seva aplicació per part de qualsevol persona.
Actualment, els materials informatius, les dades obertes i els materials d'aprenentatge
generats per la Paeria no tenen una homogeneïtzació en el format ni en la seva
classificació. Hi ha una carència de metodologies que permetin un ús lliure dels mateixos.
Per això, des del Comú de Lleida, plantegem la creació d’un gran repositori de
documentació i de dades obertes disponibles per a la ciutadania.
Tenir un reposistori no vol dir produir tot el contingut, però sí que necessita d’una gestió i
filtrat (curació del contingut). Aquest repositori inclourà des de materials multimèdia,
vídeos, imatges, documents, etc. propis com dels considerats i produïts per altres
administracions i on quedi certificada la seva procedència i qualitat per a l'ús i gaudi de la
ciutadania en general i de la de Lleida especialment. En aquesta direcció, doncs:
176. Establirem un repositori de materials d'aprenentatge lliures, oberts i per tant
reutilitzables i afavoridors d'economies d'escala.
177. Crearem la taxonomia de l'ecosistema d'aprenentatge en base a l’ús, tipologia de
materials i usos.
178. Desenvoluparem estàndards de qualitat dels materials d'aprenentatge, formatius i
preventius.
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El model digital és una nova dimensió humana que forma ja part de la nostra realitat
quotidiana. L'aparició d'internet, els reptes i oportunitats s’han d'impulsar des de
l'Ajuntament a través d'estratègies i activitats orientades, en un primer moment en
mecanismes que garanteixin l'adquisició de nous drets com a primer pas per a una plena
inclusió.
Aquesta exclusió del model tecnològic, tant en l'accés com en els usos es coneixen com
bretxes digitals. Aquestes són produïdes per un canvi ràpid i un ús intensiu en tots els
aspectes de la vida.
Tal com recull l'ONU, l'accés a internet és un dret de l'ésser humà, on accedir a la
informació i un canal per a la lliure expressió. Garantir l'accés a internet vol dir, també,
oferir les mateixes oportunitats de desenvolupament humà i social.
Però accés a internet no vol dir només accés a la xarxa, sinó també als dispositius a través
dels quals connectar-se en tota aquesta transició. Per tal de garantir aquest dret,
plantegem les següents accions
179. Elaborarem un mapa de la inclusió digital
180. Dotarem de connectivitat amb fibra òptica els centres de participació i comunitaris
dels barris i també totes les dependències municipals.
181. Posarem en marxa un projecte d’Aules d'accés amb ordinadors reutilitzats per a la
dotació d'ordinadors re-adequats per a ús lliure en els centres cívics, biblioteques,
bibliolabs, cases de joventut i espais de participació comunitària.
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3.5 Seguretat
Com a dret fonamental, l’Ajuntament tindrà especial cura de la seguretat de la ciutadania.
Cobertes les necessitats més bàsiques, poques coses necessitem més les persones que la
sensació de tranquil·litat, de sentir-nos a recer, de poder passejar confiades pels carrers,
d’estar tranquil·les a casa nostra.
L’ideal pel qual lluitem és una ciutat acollidora i amable; a l’extrem contrari, la ciutat
esquerpa, agressiva, fins i tot violenta. La idea de seguretat ciutadana es vincula,
inicialment, a l’assegurament de la convivència pacífica, a la utilització ordenada dels espais
comuns, i a l’evitació de delictes i faltes contra les persones i els seus béns. En un sentit més
ample, inclou la seguretat viària, la protecció civil, els serveis de bombers.
Cal fer emergir, doncs, una visió global de la seguretat, vinculada a un concepte de ciutat,
associada a la justícia i la sostenibilitat, amatent als riscs i conflictes produïts socialment i a
les seves solucions, una seguretat humana que situï la persona al centre, unida al concepte
de desenvolupament humà, atenta a la prevenció, capaç d’actuar quan les situacions ho
requereixin, tot activant les següents mesures:

Seguretat vial
182. Actuarem decididament en la prevenció de sinistres vials. La seguretat vial és
imprescindible i per això cal detectar els punts perillosos a peu o en mitjans rodats i
posar-hi solucions.
183. Pacificarem el trànsit amb noves zones 20 i 30, prioritzant en el disseny de les noves
urbanitzacions de carrers i places la seguretat dels i les vianants i de les zones de joc
per infants. A la reducció de velocitat cal sumar mesures valentes i eficaces per
promocionar el transport públic, l’ús de la bicicleta i vehicles de mobilitat personal i
mesures per millorar l'experiència dels i les vianants i fer més agradables i atractius els
itineraris a peu.
184. Millorarem la visibilitat dels passos de vianants. Augmentarem la distancia dels
vehicles aparcats als accessos dels passos de zebra. Millorarem la il·luminació
nocturna del encreuaments i dels passos de vianants.
185. Mantindrem l’objectiu d’arribar a un estat de Barreres Zero. El final de les barreres
arquitectòniques a la nostra ciutat és clau per al dia a dia de moltes persones, però a
més també són elements potencialment provocadors d’accidents.
186. Assegurarem, quan els contractes vigents ho permetin, la gestió municipal dels radars
i les càmeres de semàfor vermell evitant qualsevol privatització del servei. La gestió i
tramitació de multes pot ser una bona ocupació per agents de la Guàrdia Urbana en
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segona activitat. Durant el període de transició estarem especialment atents al
compliment dels compromisos de les empreses.

Seguretat ciutadana
187. Fomentarem la prevenció contra les actituds violentes com a eina per a la seguretat
ciutadana. Treballarem per un model de convivència des del respecte dels drets i el
reconeixement del conflicte social. L’augment del recursos a les polítiques socials que
preveu la nostra acció de govern, amb programes d’educadors de carrer i treballadors
socials als barris, han de tenir com objectiu una major cohesió social i una educació
del joves i adolescents en valors. La prevenció de conflictes és la millor eina per
millorar la seguretat de qualsevol societat.
188. Avaluarem amb el veïns de cada barri les seves necessitats tant pel que fa a polítiques
i accions socials preventives com pel que fa als mecanismes de protecció i servei a la
ciutadania per part de la Guàrdia urbana.
189. Incrementarem els efectius de la Guàrdia Urbana. Hi ha una necessitat real de
reposició de personal la Guàrdia Urbana. Els últims anys hem passat de prop de 250
agents a tenir-ne només 200, mentre que les tasques que té assignades la Guàrdia
Urbana s’han multiplicat.
190. Juntament amb l’augment de plantilles, racionalitzarem l’estructura i l’assignació de
personal per poder cobrir amb qualitat de servei totes les tasques que té assignada la
Policia Local. Aquestes tasques abracen des de la policia administrativa amb el
seguiment i compliment de les ordenances municipals fins a la seguretat d’edificis,
seguretats de grans esdeveniments, seguretat viaria. Amb la manca d’efectius dels
Mossos, la Guàrdia Urbana també ha d’assumir més tasques de seguretat ciutadana.
191. Destinarem temps dels agents a la formació i assistència a estades i cursos. La
formació i la millora de la capacitació i l’eficàcia dels agents és primordial en un món
on tot canvia molt ràpidament, i on es produeix de manera accelerada un increment
en la diversitat de les tasques. La ciutadania ha de saber que la seva policia local està
preparada per atendre’l, per ser la seva policia de proximitat, per cursar qualsevol
tipus de denúncia, i els i les agents s’han de sentir segurs de la formació integral
rebuda.
192. Dotarem la policia local dels mitjans materials i tecnològics necessaris per augmentar
l'eficiència i l'eficàcia dels agents. També es fa necessari millorar la partida de vestuari
que avui en dia és insuficient per cobrir les necessitats de la plantilla.
193. Dotarem la Guàrdia urbana dels equipaments de seguretat que resultin necessaris,
d’acord amb les avaluacions professionals i no amb la conveniència política, i vetllarem
per la transparència en la gestió del Cos, tant pel que fa als concursos d’accés, a
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l’organització interna, a l’adjudicació de serveis especials o a les adquisicions de
materials.
194. Recuperarem, gràcies a l’augment d’efectius i la millora de quadrants, la Policia de
barri, a peu, una llarga reivindicació dels veïns i veïnes de Lleida a la qual volem donar
compliment. Aquests agents han de recavar informació i tenir un coneixement
profund dels barris i dels seus habitants, han de generar confiança i sensació de
proximitat. La percepció de seguretat és tan important com la capacitat d’actuació.
Estudiarem l'assignació de segona activitat a policies de barri per aprofitar la ma
esquerra i l’experiència dels agents de més edat.
195. La Unitat polivalent operativa, amb una preparació i recursos específics entre altres
situacions per actuacions ràpides de contenció, es dedicarà a tasques puntuals de cap
de setmana i esdeveniments estratègics, per tal d’alliberar efectius i recursos entre
setmana per generar dues patrulles de vigilància. En la majoria d’actuacions són més
efectives dues unitats que una sola furgoneta. Les unitats, materials i actuacions
pròpiament considerades com antiavalots corresponen al cos de Mossos d’Esquadra.
196. Augmentarem la prevenció i el control en la lluita contra la venda de estupefaents. La
Guardia Urbana com a cos de proximitat augmentarà el treball d’inspecció i vigilància
continuada especialment en les zones en què es detecti un augment d’aquesta
activitat delictiva. Actuacions que sempre es faran en paral·lel a l’actuació d’educadors
de carrer, treballadores familiars i assistents socials destinat a mesures de detecció i
prevenció. Cal evitar amb la màxima contundència la creació de zones controlades per
narcotraficants, impedint la degradació i guetització de carrers i places. No permetrem
que cap veí ni veïna de Lleida es senti amenaçat o tingui por de caminar pel carrer.
197. Millorarem la il·luminació dels carrers, de les places i de les zones de pràctica
d’esport. L’estalvi energètic no pot anar en contra de la sensació de seguretat i
tranquil·litat en l’ús nocturn de l’espai públic de la ciutat.
198. Atendrem de manera especial la percepció de seguretat per part de les dones, que
han de poder sentir-se tan còmodes i tranquil·les a la ciutat com se’n puguin sentir els
homes.
199. Crearem i distribuirem punts liles 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 LGTBI-fòbica. Ens coordinarem tant amb els agents
organitzadors de les festes de la ciutat (la FECOLL) com amb la resta d’agents que a dia
d’avui ja marquen una pauta de treball per l’erradicació de la violència masclista
(marea lila o dones Lleida) i l’erradicació d’agressions LGTBIfòbiques (com Colors de
ponent).
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200. Vetllarem, en la mesura de les competències locals, per la persecució dels delictes
cibernètics, amb especial cura d’aquells en què les dones siguin víctimes d’engany,
xantatge o coaccions. Farem difusió dels perills d’aquests tipus de delictes a través de
tallers de confiança i seguretat per a dones en xarxes.
201. Racionalitzarem la utilització de la Guàrdia Urbana en esdeveniments d’iniciativa
privada comercial, amb mesures com el cobrament de les hores extres que indiquen
les ordenances fiscals. La proliferació d'esdeveniments esportius i d’actuacions d’ordre
públic en establiments d’oci nocturn absorbeixen una bona part de les hores
disponibles dels agents generant estrès en els quadrants i afectant tot l’operatiu de
seguretat de la ciutat.
202. Aprovarem una nova Relació de Llocs de Treball, cercant un ampli acord sindical, per
fixar amb claredat les competències de cada agent, assegurar el sou dels i les agents i
evitar que depenguin de voluntats polítiques o de possibles preferències dels
comandaments.
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3.6 Activitat física i Esports
L'Activitat física i l’Esport són cultura, són salut, són educació, són socialització, són valors.
Contribueixen al desenvolupament integral de la persona, representen una activitat lúdica
saludable i resulta ser un element clau en la cohesió social. En aquest sentit, facilitar i
fomentar la seva pràctica forma part insubstituïble del nostre compromís amb la ciutat.
L'Activitat Física i l’Esport han esdevingut un fenomen social i una manifestació cultural, i
cal valorar de manera especial el seu paper com element important de benestar, salut i
formació de la ciutadania al llarg de tota la seva vida. Els recursos públics destinats a la seva
pràctica s’han d’esmerçar, prioritàriament, en l’àmbit educatiu, de la salut i com element
de cohesió social. Des d’aquesta perspectiva, doncs, proposem les següents actuacions:
203. Donarem prevalença al criteri del valor educatiu i integrador en les subvencions a les
entitats esportives i socials, que seran atorgades sempre amb procediments de lliure
concurrència, transparència, objectivitat i publicitat, amb bases reguladores concretes
i estables per a tot el mandat. 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.
204. Continuarem treballant per generar les condicions i facilitar la pràctica esportiva com
instrument d’inclusió social en diferents col·lectius (discapacitats, persones migrades,
gent gran, joves en risc d’exclusió,...)
205. Promocionarem, subvencionarem i fomentarem la igualtat de gènere en la pràctica i
visibilitat: fomentarem l’activitat física i l’esport per col·lectius minoritzats,
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, atorgarem premis esportius municipals de manera
equitativa.
206. Crearem la figura del dinamitzador o dinamitzadora de l’AF i Esportiva i del Lleure en
el marc dels plans de barri per tal de connectar la xarxa institucional (Centres docents,
Centre Cívic, CAP,...) amb la xarxa d’entitats esportives i de lleure amb l’objectiu
d’aconseguir la generalització d’hàbits actius i saludables de tota ciutadania.
207. Promourem la pràctica d’AF i Esportiva no reglada dins l’espai públic en condicions
d’accessibilitat i seguretat.
208. Reprendrem i dinamitzarem la tasca consultiva de la Taula assessora de l’esport per
tal d’actualitzar i revisar el “Pla estratègic de l’esport municipal” (2015)
209. Promourem l’actualització i revisió amb criteris de sostenibilitat de totes les
instal·lacions municipals esportives.
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210. Dinamitzarem amb criteris de bones pràctiques de gestió la xarxa esportiva
“tradicional” formada per clubs i entitats impulsant un centre de mecenatge esportiu,
fomentant la col·laboració i la formació de personal tècnic i gestor.
211. Desenvoluparem programes de promoció de l’AF i l'esport conjuntament amb els
actors que treballen en el camp de la salut pública: Lleida camina, itineraris
saludables, curses populars i familiars...
212. Impulsarem la introducció de polítiques de tarificació social als programes d’AF i
Esports i d’accés a les instal·lacions de propietat municipal o en règim de cessió.
213. 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.
214. 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.
215. Informarem la ciutadania de tot el ventall d’Activitats Físiques, Esportives i de Lleure
existent, de manera fàcil i aconseguint que aquesta arribi a totes les persones. En
aquest sentit, proposem una agenda que concentri totes les activitats públiques i
privades que s'esdevenen.
216. Facilitarem els tràmits burocràtics perquè la gent del barri o organitzacions puguin
oferir competicions o esdeveniments esportius a tots els espais públics, com
pavellons, pistes de futbol, etc.
217. Farem activitats per fomentar l’esport en el marc de la iniciativa d’obrir els patis de les
escoles.
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4. Una ciutat que treballa
Generar i intercanviar productes i serveis. Això és en 6 paraules l’activitat econòmica. Tan
senzill i tan complicat com això. De la manera en què produïm i intercanviem derivarà en
bona mida el tipus de societat en què viurem.
Per sort, i contra el que molts pensen, l’economia no es fa sola. És a les nostres mans,
almenys en una part, la decisió de l’orientació que li volem donar, del tipus d’activitats que
volem prioritzar, del grau de propietat privada i de redistribució de recursos que volem
adoptar, de l’aposta per un sistema que conservi el medi en què vivim o que l’esgoti.
L’administració municipal té una quíntuple incidència sobre l’economia de la ciutat. D’una
banda per la contractació dels seu propi personal. En segon lloc, pels contractes que fa
amb empreses exteriors a l’Ajuntament. En tercer lloc, per la creació de la normativa i les
estructures necessàries per a l’activitat econòmica en la part que li correspon. En quart lloc,
amb la seva política tributària. Finalment, i clau al capdavall de tot plegat, en la
sensibilització i la creació de complicitats al voltant d’un model d’economia. Partint del
model, haurà de prendre posició i decidir en tots els nivells quin valor atorga al bé comú, al
rigor, a la igualtat d’oportunitats, a la transparència, als valors ètics en general.
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4.1 El model: Economia social i solidària
L’Economia social i solidària ESS) aspira a una transformació global del sistema econòmic,
a una economia que tingui en compte no només els fluxos de béns i de capitals sinó el
desenvolupament humà en el seu conjunt, la renda, és clar, però també els vincles i la
cohesió i justícia social, també l’empoderament, també l’esforç per crear models locals que
apostin per la preservació de la vida i del medi, que optimitzin l’ús dels recursos locals per
satisfer les necessitats locals.
Aquest és el model amb què ens sentim compromesos i que volem fomentar. Per això
adoptarem les següents mesures:
218. Ens implicarem activament en la democratització de l’economia, en el foment de les
condicions que afavoreixin la convivència flexible de diversos models que serveixen
diverses necessitats. Empresa pública, petita i mitjana empresa, economia de
proximitat allà on és possible, economia que importa i exporta, cooperatives privades,
col·laboracions público-privades.
219. Afavorirem, impulsarem, coordinarem quan calgui la complicitat progressiva que
desitgem de tot el teixit empresarial i comercial de la ciutat, cadascú des d’allà on és,
des del seu tipus d’activitat, des de les seves condicions específiques. Val la pena
caminar units i unides cap a una economia més humana. Donarem, doncs, suport i
facilitats a les iniciatives creadores de riquesa, i de manera encara més especial a
aquelles que vagin integrant elements d’economia social i solidària.
220. Serem estímul i donarem suport, legislatiu, econòmic, informatiu als múltiples
vessants des dels quals avançar cap a una Economia Social Solidària: Horaris capaços
de conciliar realment la vida laboral, la personal, la familiar. Generació mínima de
residus. Ús dels recursos locals. Tracte igualitari en drets i deures sense
discriminacions. Valoració i facilitats per a les dones, a les quals es pressiona perquè
tinguin fills i perquè rendeixin laboralment mentre no se’ls dona facilitats en cap de
les dues ocupacions...
221. Donarem un especial suport als projectes cooperatius, per l’empoderament que
representen, per la corresponsabilitat dels treballadors i les treballadores en la marxa
de les empreses. No com a remei que s’hagi d’aplicar indiscriminadament, però sí en
aquells àmbits en què puguin resultar eficients.
222. Agermanarem la ciutat i establirem vincles de cooperació amb les múltiples
iniciatives municipals que en aquesta direcció creixen cada dia.
223. Ens comprometem, pel que fa a l’economia pública, que sigui una eina al servei de la
societat i del bé comú. El rigor, la justícia i l’equitat han de presidir la gestió dels diners
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i els equipaments públics. La gestió econòmica serà transparent, rigorosa, vetllant per
allò que és de tothom i compromesa amb el servei a les persones.
224. Adoptarem una contractació municipal amb visió social i mediambiental, amb criteris
d’igualtat, sostenibilitat i tolerància zero amb els paradisos fiscals. Aplicarem la Guia
de la contractació pública responsable ja existent, elaborada sobre propostes de la
Generalitat amb aportacions del Comú de Lleida i també d’ERC. Aquests criteris han
de deixar de ser paraules buides i convertir-se en mèrits reals avaluables en les
contractacions.
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4.2 Economia circular
Si alguna cosa ens ha tocat aprendre els darrers temps és que els recursos no són il·limitats.
No ens podem permetre malbaratar-los, per raons purament econòmiques i per raons de
supervivència mediambiental.
Resulta fonamental anar substituint la idea lineal dels processos de transformació –recurs,
producte, residu– per la idea de flux circular –recurs, producte, recurs reciclat. I això ha de
ser així tant pel que fa al món orgànic com pel que fa al món tecnològic.
S’aspira d’aquesta manera a optimitzar els sistemes de transformació, a reduir al màxim
l’entrada de nous materials mitjançant la reutilització i el reciclatge dels materials que ja
formaven part dels processos i dels productes. En conseqüència:
225. Promourem en la ciutat la implantació de l'economia circular. Donarem suport,
políticament i financera, al desenvolupament d'estratègies locals a favor de
l'economia circular com són 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.
226. 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.
227. Recorrerem a les línies específiques que destina la Unió Europea a l’economia circular,
línies en que està finançant el 50% de les inversions.
228. 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.
229. Associarem l’economia circular á una nova sensibilitat, per tant a una nova educació, i
també, com en tantes altres activitats, a una complicitat amb un punt d’orgull d’estar
fent plegats les coses ben fetes.
230. 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.
231. 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.
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4.3 Ingressos. Tributs. Política fiscal.
Per poder prestar serveis les administracions públiques necessiten recursos, obtinguts a
partir de tributs, que constitueixen el coixí que ens donem els uns als altres en situacions
de necessitat i el fons amb el qual es poden fer i mantenir estructures i serveix comuns.
La manera en què s’obtenen aquests recursos és la política fiscal, i resulta definitòria del
model de societat en què els ciutadans i els seus representants creuen. Aquests són els
nostres compromisos:
232. Tindrem en compte en la política fiscal i impositiva, en la mesura que ho permet la llei,
la renda i el patrimoni dels i les contribuents. Els tributs que depenen de la Paeria
tindran, doncs, allà on ho permeti la llei, caràcter progressiu, és a dir, el percentatge
aplicat no serà uniforme, sinó variable en funció del nivell econòmic de les persones.
Fins que no s’aconsegueixi la modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprofitarem les fórmules alternatives (subvencions) per ampliar el caràcter progressiu
de l’IBI.
233. Introduirem un tipus diferencial d’IBI al 10% més elevat dels valors cadastrals no
residencial que en la seva immensa majoria afecta als grans valors cadastrals per
damunt de 400.000€. L’ingrés extra d’aquesta mesura permetrà normalitzar l’IBI a la
resta de contribuents amb una baixada general de l’IBI en 4 punts. A més ens permet
una rebaixa de l’IBI Rústec d’un 20% per compensar l'excés de pressió fiscal a la nostra
pagesia per la «cadastrada»i ajudar a activar un dels motors econòmics més
importants de la comarca.
234. Modificarem les Ordenances fiscals per tal que les noves construccions tinguin la
mínima bonificació legal en l’IBI, el 50%, i en canvi les obres de rehabilitació integral
en tinguin la màxima, el 90%, quan en l’actualitat totes elles es beneficien de la
mateixa bonificació.
235. Incrementarem dels 170 euros actuals als 200 euros la bonificació sobre l’IBI per a les
famílies nombroses que tinguin ingressos inferiors a l’IPREM (Indicador públic de
renda d’efectes múltiples).
236. Oferirem incentius fiscals a aquelles empreses que adoptin mesures de conciliació
familiar i que suposin un cost econòmic per a la pròpia empresa.
237. Reduirem el límit de valor cadastral a partir del qual una família ja no pot acollir-se a
les bonificacions de l’IBI, tot passant dels actuals 208.080€ a 150.000 el primer any i
una reducció progressiva del 1% els tres anys següents. No sembla raonable establir
bonificacions per a propietaris i propietàries d’habitatges de més de 200.000 euros.
238. Impulsarem la creació de taxes municipals que cobrin a les distribuïdores elèctriques
o de gas, la utilització de qualsevol infraestructura municipal o local o els drets de pas
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en terreny públic de qualsevol instal·lació de subministrament elèctric, comunicacions,
aigua o de gas a la ciutat.
239. Augmentarem la fiscalització de les declaracions de les empreses de distribució que
estan pagant la taxa per tenir dret de pas dels cables i instal·lacions, per les voreres i
carrers de la ciutat. Una fiscalització acurada ha demostrat en altres municipis que
aquestes empreses s’estaven estalviant centenars de milers d’euros.
240. Racionalitzarem la taxa de la zona blava, estudiarem la millor manera d’estimular la
rotació a les zones comercials amb la política de preus o el límit temporal, i també la
possibilitat d’abaratir les estàncies de curta durada a la zona blava. Implementarem
mesures d’ajuda i estalvi en l’estacionament als i les professionals, autònoms,
autònomes, repartidors i repartidores que necessiten d’un aparcament fàcil i
econòmic per desenvolupar la seva feina.
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4.4 Incentivem la indústria
Les ciutats pròsperes aposten pels seus motors d’activitat econòmica i de generació
d’ocupació. Entre ells la indústria n’ocupa un lloc cabdal. La indústria a Lleida està
majoritàriament localitzada en els Polígons d’activitat econòmica. Algunes de les
necessitats detectades als Polígons estan exposades de manera més específica al bloc
territorial del Programa. Tot i així, de manera general, per a la promoció i organització
industrial a Lleida proposem les següents mesures:
241. Col·laborarem en la modernització dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) per
mantenir i gestionar les seves àrees industrials i així facilitar l’activitat econòmica
existent i atraure’n de nova. Els polígons de la ciutat de Lleida necessiten inversió, des
de les empreses propietàries i des de l’administració pública, per resoldre qüestions
tan fonamentals com la pavimentació, la senyalística, els accessos, la fibra òptica, la
il·luminació, la neteja viària i la recollida municipal dels residus o la seguretat de les
naus.
242. Fomentarem l’associacionisme empresarial dels polígons i promourem i afavorirem la
mancomunitat de serveis.
243. Preveurem a les ordenances, tal i com es demana des del Pacte per la
reindustrialització, l’opció de les empreses de poder sol·licitar bonificacions que haurà
d’aprovar el Ple en cada cas: la bonificació del 95% en l’ICIO (Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres) per a la construcció de locals industrials derivada
del trasllat a zones qualificades expressament d’industrials i des d’un 25% per a la
bonificació per la rehabilitació i adequació de naus industrials obsoletes o en desús.
244. Fomentarem la instal·lació d'energia solar. Davant de la derogació de l’impost al sol,
creixen les oportunitats per al desenvolupament de les energies renovables. Es
demanarà la bonificació corresponent de l’ICIO per a la instal·lació de sistemes
d’energia solar a les empreses.
245. Establirem els recursos adients per preparar la ciutat per a la connectivitat 5G.
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4.5 Comerç
El comerç és un dels motors econòmics del municipi que cal mimar, conservar i potenciar.
La situació privilegiada de Lleida en mig d’una enorme àrea d'influència i amb un gran
potencial econòmic i comercial fa que la estratègia comercial de la ciutat esdevingui una
prioritat i un dels eixos fonamentals de la pròpia estratègia de ciutat. La qualitat i la
fortalesa del sector comercial són font de qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat i
una oportunitat de creació d’activitat econòmica i llocs de treball.
A la vegada el comerç és una eina potent per modelar èticament una bona part de
l’activitat econòmica del municipi, que volem cada cop més compromesa amb una
Economia Social i Solidària. Volem un comerç implicat en el Consum Responsable, que
aprofiti les possibilitats del comerç local i de proximitat, que sigui còmplice amb
l’Ajuntament per incorporar consideracions socials, mediambientals, d’igualtat i de foment
de la integració social i del treball digne. L’Ajuntament te a les seves mans voler reactivar els
mercats municipals o fomentar la economia circular. Les següents mesures estan pensades
perd fer-ho:
246. Generarem polítiques de suport real i efectiu al comerç i als sectors productius de la
ciutat, especialment al sector agroalimentari. L'Ajuntament és un agent econòmic per
si mateix i ha de ser, sobretot, un agent dinamitzador i col·laborador amb els agents
econòmics de la ciutat, tot estimulant-los i facilitant la seva empenta en la creació de
llocs de treball.
247. Mantindrem vius i potenciarem els ecosistemes comercials de barri per assegurar el
comerç de proximitat, de qualitat en la immediatesa del tracte personal per als veïns i
veïnes de Lleida. El comerç als barris és clau en la qualitat de vida dels seus veïns i
veïnes, i de manera encara més evident per a les persones amb dificultats en la
mobilitat.
Aquest comerç de barri ha de ser capaç de competir amb el comerç online i amb les
ofertes comercials de gran format. Per aquest motiu impulsarem polítiques fiscals,
campanyes de promoció, ajudes i incentius a l’emprenedoria i el comerç dels barris
que assegurin el dinamisme, la fortalesa i la diversitat comercial dels barris.
248. Ordenarem mitjançant el planejament Urbanístic la implantació de centres comercials
de gran format al centre de la trama urbana i en llocs estratègics per amplificar i fer
sinèrgia amb l’actual oferta comercial de la ciutat. Com a prioritat impulsarem el
desenvolupament del complex comercial, d’aparcament i de comunicacions que
coneixem com Pla de l’Estació amb la implantació d’una nova oferta comercial de gran
format.
Desenvolupar el Pla de l’estació permetrà a més dotar d’oferta d’aparcament la zona,
unir per fi el barri de Pardinyes amb el carrer major i la Rambla de Ferran i construir la
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nova estació intermodal d’autobusos. Impedirem la creació de macrocentres
comercials als afores de la ciutat que poden acabar amb l’actual teixit comercial amb
perill real per l’Eix Comercial del carrer major i els establiments de la Zona alta, els
comerços de barri i el sector hostaler de la ciutat.
249. Facilitarem las conciliació de les necessitats de seguretat de l’Eix comercial amb la
necessitat dels comerços de l’Eix de poder rebre la distribució de productes als seus
establiments.
250. Buscarem fórmules perquè l’accés al comerç no es vegi dificultat en dates
especialment assenyalades en les seves previsions com per exemple la vigília de Reis.
251. La Paeria no farà la competència a la iniciativa privada, excepte en aquells aspectes
que es considerin drets bàsics de les persones.
252. Dialogarem sempre, com primer pas, amb els sectors emprenedors de la ciutat, per
valorar conjuntament les possibilitats, davant de qualsevol necessitat o projecte que el
govern municipal consideri interessant per a la ciutat.
253. Aquest esperit de diàleg és una qüestió de principis per al Comú de Lleida, però és a
més clau perquè les mesures que es puguin adoptar siguin realment viables i eficaces.
No ens podem permetre, per exemple, dissenyar, malbaratar recursos en comprar
material i intentar imposar un pla de recollida porta a porta que posi en peu de guerra
l’eix comercial, quan una solució acordada, útil i viable, era possible, tal i com
finalment s’ha demostrat.
254. Potenciarem i millorarem els mercats municipals, amb especial atenció als Mercats de
Balafia i Fleming. L’Ajuntament ha de mimar els seus mercats amb voluntat de
convertir-los en un veritable servei per als veïns i veïnes del barri. Cal potenciar-los,
doncs, amb millores de les instal·lacions, amb noves ofertes i licitacions de parades,
estudiant els horaris d’obertura per tal de fer-los més competitius i amb una promoció
potent de l’oferta comercial dels nostres mercats.

255. Aprofitarem la fortalesa dels nostres mercats setmanals per amplificar l’oferta i la
venda dels productes de proximitat. Estudiarem l’ampliació de la zona de venda i
l’augment de parades del mercat dels dissabtes a Pardinyes a la vegada que
augmentarem l’oferta d’aparcament a la zona amb la creació de nous aparcament en
els solars buits adjacents. Posarem en marxa mesures decidides per evitar
l’escampada de bosses de plàstic que es repeteix cada setmana, especialment els dies
de vent.
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4.6 Conciliació i coresponsabilitat
La conciliació de la feina amb la vida familiar i personal esdevé en l’actualitat motiu de
preocupació i de dificultats per a la major part de treballadores i treballadors. Per avançar
en aquest marc es fa necessari tant una progressiva consciència col·lectiva i un compromís
moral com un avenç en les legislacions. Des del Comú de Lleida aportem les següents
iniciatives:
256. Oferirem assistència tècnica a cada empresa per a la implantació de mesures en
l’àmbit de la conciliació. Informarem i sensibilitzarem tant al personal directiu de les
empreses com als i les representants sindicals i als/les treballadors/es, en relació els
beneficis que comporta una organització del temps de treball que permeti la
conciliació amb la vida familiar.
257. Incentivarem que les empreses disposin de servei de guarderia per a la plantilla
mitjançant millores en la puntuació de la contractació municipal.
258. Crearem una intranet municipal, en la qual es pugui consultar informació en l'àmbit
dels nous usos del temps de treball.
259. Fomentarem la flexibilització i la distribució de temps i espais de treball en el teixit
empresarial lleidatà i en el propi ens municipal: horari flexible d'entrada i sortida,
jornada intensiva en els mesos d'estiu, jornada intensiva els divendres o determinades
dates com ara els festius o els ponts, flexibilitat espacial per mitjà del treball a
distància (teletreball).
260. Participarem en els àmbits i espais de debat amb altres administracions públiques,
entitats i organitzacions per avançar cap a una millor organització col·lectiva dels
temps i un repartiment equitatiu d’aquests entre dones i homes.
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4.7 Contractació pública
La contractació pública ha de ser un veritable motor de l’economia local. Cal recuperar la
igualtat d’oportunitats en l’accés a la contractació municipal. Totes les licitacions i
contractacions han de tenir la màxima accessibilitat, concurrència i transparència. En
conseqüència ens comprometem amb les següents mesures:
261. Promourem la Fira de Contractació pública, l’anunci de plans, previsions de
licitacions... amb absoluta transparència per tal que les empreses puguin dur a terme
les seves planificacions.
262. Lotificarem els contractes, és a dir, els fragmentarem o adjudicarem per fases l’obra
civil, amb trams més petits als quals puguin accedir també empreses constructores
locals, mentre que fins ara estaven reservats a les grans corporacions. Es fonamental
que la contractació publica sigui accessible a les empreses locals de diferents
dimensions.
263. Adoptarem una contractació municipal amb visió social i mediambiental, amb criteris
d’igualtat, sostenibilitat i tolerància zero amb els paradisos fiscals. Aplicarem la Guia
de la contractació pública responsable ja existent, elaborada sobre propostes de la
Generalitat amb aportacions del Comú de Lleida i també d’ERC. Aquests criteris han
de deixar de ser paraules buides i convertir-se en mèrits reals avaluables en les
contractacions.
264. Acabarem amb qualsevol forma de favoritisme. Per al Comú de Lleida això és una
prioritat, un eix estratègic de ciutat. Només així serà possible l’accés en autèntiques
condicions d’igualtat de tothom als contractes municipals. No és admissible que es
preparin contractes que només pot guanyar una empresa, que es facin contractacions
a dit, que molts empresaris i empresàries no vulguin invertir a Lleida perquè fins i tot
si guanyes la licitació et poden fer la vida impossible mentre que a altres empreses els
permeten incomplir les condicions o les millores contractades sense efectuar cap
inspecció, els amplien contractes, els els prorroguen...
265. 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. S’exigirà un pla de mesures de conciliació
familiar a les empreses en el moment de realitzar licitacions i contractacions
publiques.
266. Impulsarem accions de foment de la contractació pública de persones trans i
protegirem la serva reincorporació al seu lloc de treball, dins del treball general per la
inclusiu del col·lectiu LGBTIQ. L’Ajuntament ha de funcionar com exemple i motor en la
protecció laboral de les persones trans, tant pel que fa a la incorporació al mercat de
treball com a la seva reincorporació després d’una transició de gènere.
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267. Aprofitarem la representació municipal per entrar amb força a la Diputació i fiscalitzar
a fons aquesta institució, per controlar, posar llum i transparència igual que hem fet a
l’Ajuntament de Lleida, amb una oposició activa, treballadora i lliure per dir a la
ciutadania el que de debò passa portes endins.
268. Controlarem de manera rigorosa la contractació de firetes, mercats i paradetes.
Evitarem la cessió del repartiment de parcel·les a agents externs, i tindrem especial
cura en la creació de concursos i gestió pública de les parades per firaires a les festes
majors de la ciutat i dels barris.

269. Accelerarem el pagament als proveïdors de béns i serveis, la majoria petit
empresariat que pateix per fer front a les seues despeses per causa dels deutes que hi
té contrets la Paeria. És de vital importància pressupostar acuradament per evitar les
continues modificacions de crèdit pressupostari que eternitza el pagament de factures
no contemplades o improvisades.
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4.8 Serveis municipals
Tendirem a remunicipalitzar els serveis públics privatitzats. La gestió de l’aigua, el sòl, el
transport públic, la neteja, les escombraries, la zona blava, les assistències domiciliaries o
l’enllumenat públic ha de ser pública. Això no impedeix la cooperació público-privada en
l’execució allà on resulti més eficient. Caldrà, en qualsevol cas, estudiar en cada cas la
despesa derivada de trencar contractes de llarga durada ja signats i actuar en
conseqüència. Així doncs, ens comprometem amb diverses mesures bona part de les quals
també consten als apartats del programa corresponents al servei externalitzat:
270. Substituirem progressivament les actuals privatitzacions dels serveis municipals per
cooperatives integrades per l’Ajuntament, qui ostentarà la part majoritària del capital,
per l’empresa concessionària (quan hi ha concessions en vigor de llarg termini), i per la
plantilla de treballadors i treballadores.
271. Supervisarem de manera atenta i constant, en qualsevol cas, els serveis prestats per
empreses externes, tot vetllant pel compliment de les condicions que es van signar.
Per aconseguir una Lleida ben il·luminada, neta i amb serveis de qualitat a preu just,
molts cops només cal que l’Ajuntament controli seriosament i amb valentia la gestió
dels serveis públics
272. Estudiarem fórmules de municipalització del servei d’autobusos, tant amb format de
cooperativa com de municipalització total del servei, malgrat que actualment el servei
d’autobusos estigui externalitzat a una empresa privada amb un contracte de serveis
de llarga durada. Millorarem el servei i a la vegada el rendibilitzarem en benefici de la
ciutadania. El Comú de Lleida va presentar una proposta de millora de les línies i
freqüències de pas de la xarxa d’autobusos urbans amb la col·laboració i
l'assessorament dels i les professionals del sector. Volem seguir fent aquest treball i
escoltarem conductors, conductores, usuaris i usuàries per ajustar les línies actuals i
ampliar el servei on sigui necessari.
273. Farem un control exhaustiu del contracte de sanejament i abastament d’aigua amb
Aqualia. Impedirem qualsevol nova pujada dels preus del servei i cercarem mesures
legals per reduir a mitjà termini el seu cost. Estudiarem la possibilitat legal de rescindir
el contracte i posar en marxa un procés de municipalització del servei. Modificarem i
municipalitzarem el 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 segons les tesis del Tribunal Suprem. Procedirem a
fer que totes les obres de la xarxa d’abastament i sanejament s’adjudiquin a través de
licitacions públiques.
274. Exigirem de la companyia de neteja, en la durada d’un contracte signat amb
anterioritat, que compleixi amb els plecs de condicions establerts i que ofereixi la
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qualitat de servei necessària per mantenir Lleida neta i endreçada. No és admissible
que molts dies els veïns i veïnes es trobin amb la impossibilitat de dipositar les
escombraries en uns contenidors que vessen.
275. Assegurarem, quan els contractes vigents ho permetin, la gestió municipal dels radars
i les càmeres de semàfor vermell evitant qualsevol privatització del servei.
276. Millorarem la il·luminació dels carrers, de les places i de les zones de pràctica
d’esport. L’estalvi energètic no pot anar en contra de la sensació de seguretat i
tranquil·litat en l’ús nocturn de l’espai públic de la ciutat. També analitzarem 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.
277. 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.
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5. Una ciutat per viure-hi
L’urbanisme representa una peça clau en el model de ciutat. El disseny de la ciutat és un
factor que incideix de manera determinant en com ens sentim vivint-hi. Volem una ciutat
en què sigui fàcil desplaçar-se i en què a més sigui agradable fer-ho. Volem una ciutat en
què sigui fàcil i agradable trobar-se i reunir-se. Volem una ciutat tranquil·la i pacífica en la
seva mobilitat. Volem uns espais públics inclusius, adaptats a les necessitats de tothom,
gent gran, infants, amb cotxets, amb cadires de rodes. No és mal criteri assumir que un
espai públic on la canalla pugui jugar és un espai públic de qualitat. Volem una Lleida en
què la política urbanística i de sòl estigui al servei de les persones i no sotmesa als
interessos del capital privat.
Per aconseguir aquesta fita, cal reestructurar els espais urbans, les vies rodades, les vies per
a vianants, els equipaments i zones verdes, i donar alternatives, promovent oportunitats
econòmiques i d'integració social i portant el benestar i el gaudi dels espais públics també
als barris més desafavorits. Per aconseguir això, cal repensar col·lectivament el nou Pla
d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) que el sr Larrosa volia imposar abans de les
eleccions i finalment ha hagut de retirar per les irregularitat en el procediment de
presentació i discussió denunciats pel Comú de Lleida. Volem una Lleida cohesionada
socialment i econòmicament on els lleidatans i lleidatanes se sentin orgullosos de la seva
ciutat. L’estructura de la ciutat n’és un element clau.
Aquesta gestió urbanística ordena la ciutat i la integra en el seu medi. Hem de deixar enrere
el temps en què les ciutats eren un esguerro del medi en què s’assentaven. Cal passar del
parasitisme a la simbiosi. L’economia circular que defensàvem a l’epígraf corresponent
forma part de la mateixa sensibilitat. I de la mateixa estratègia de supervivència. És
necessària una nova cultura de l’aigua i de l’aire. És necessari adaptar la ciutat a les noves
realitats climàtiques. És imprescindible que la nova sensibilitat trobi el seu reflex en el
respecte a la natura i en la cura i la responsabilitat individual i col·lectiva que representen
els animals de companyia.
La relació amb l’entorn ens adreça directament a la reflexió sobre les energies i la necessitat
imperiosa d’una transició energètica. Volem una ciutat cada cop més autònoma
energèticament, col·lectivament, en les seves instal·lacions públiques, i en el consum
individual a les llars, als transports. Cal una aposta decidida per situar Lleida com a ciutat
capdavantera en l’ús de les energies renovables i de les noves tecnologies d’optimització
del consum. No fer-ho no és una opció.
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5.1 Disseny de ciutat i Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM)
El disseny de les noves zones urbanitzables de la ciutat s’ha de fer prioritzant la qualitat de
vida dels seus habitants i els espais públics amplis i de gran qualitat. Lleida te l’oportunitat
de deixar enrere el model de ciutat gris, densa i amb pocs espais verds per somiar ser una
ciutat oberta i verda.
El model de ciutat hauria d’incloure una revisió en profunditat de les determinacions del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), i una revisió general de la política
urbanística, de les estratègies econòmiques i comercials promoguda per l’actual Paeria. Cal
un gran consens de ciutat i municipi per imaginar la Lleida del futur. Aturarem l’actual
POUM mitjançant el recurs que el ComudeLleida va presentar contra la seva aprovació
inicial.
Els espais públics, carrers, voreres, places i parcs s’han de dissenyar amb els màxims
criteris de comoditat i usabilitat per als veïns i veïnes. Volem unes voreres amples i
còmodes que incitin a caminar i gaudir de la ciutat. Volem unes places i parcs on els infants
puguin jugar en un entorn saludable i lliure de perills. Però a Lleida patim places dures,
falta d’ombra, voreres estretes i predomini absolut del cotxe en gran part dels carrers de la
ciutat.
Per tant:
278. Realitzarem un Pla de voreres i de regeneració dels espais públics a tots els barris.
Perquè uns carrers i places còmodes i agradables són un motor de cohesió social i
d’impuls econòmic que no podem deixar d’activar.
279. Replantarem els arbres morts dels carrers i places de la ciutat, prioritzant les especies
més resistents i que donin més ombra. Aprofitarem qualsevol espai adequat de les
zones urbanes i periurbanes per plantar nous arbres.
280. Treballarem per una normativa que permeti plantar i mantenir horts urbans, espais
enjardinats i verds a la ciutat de Lleida, iniciativa que ja s'ha dut a terme a nombroses
ciutats.
281. Recuperarem i assegurarem l’actual ordenació del sistema de 5 grans Parcs urbans i
sistemes verds previstos al Pla d’Ordenació de Lleida del 1995 que el sr Larrosa vol
desmantellar –Vallcalent-Mariola, Hospitals-Balàfia, Secà de Sant Pere-Marimunt,
Magraners-Quatre Pilans i Rufea-Instituts–, i recuperarem i potenciarem l’ús públic
dels espais verds de la ciutat. Pretenem així assegurar un entorn futur de qualitat amb
un disseny de la ciutat ampli, verd i amb zones de esbarjo i gaudi comunitari de la
màxima qualitat.
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282. 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. 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.
283. Assegurarem, mitjançant el Planejament Urbanístic, que tot nou edifici d'immobles
residencials construït en sòl urbà consolidat i aquells sotmesos a rehabilitació integral,
hagin de realitzar una reserva d’almenys el 30% del seu sostre per habitatge de
protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També
establirem les vies necessàries perquè l’Administració Municipal pugui participar en la
seva gestió així com entitats del tercer sector.
284. Impulsarem un ús social dels espais en desús (solars o edificis buits) per a activitats
associatives, productives i de lleure que tinguin com a objectiu l’economia del bé
comú i afavoreixin l’interès col·lectiu. Existeixen diversos mecanismes per fer-ho
possible com la gestió col·laborativa, el cofinançament, el micromecenatge, la
custòdia, la cessió d’espais, les agrupacions de consumidors o les anomenades
Tecnologies d’Empoderament i Participació (TEP) de les quals les cartografies
col·laboratives en són un bon exemple.
285. Potenciarem la integració de la ciutat i l'horta, enteses com una totalitat. S'obriran
canals de contacte i enriquiment mutu sempre respectant l’activitat agrària com a
motor econòmic a l’Horta de Lleida.
286. Promourem a l’Horta que envolta la ciutat una ordenació i gestió específica en
determinats àmbits, tal i com s’apunta en l’Estudi específic de l’horta de Lleida
realitzat per la Universitat de Lleida i inclòs a l’avanç del POUM, que protegeixi els sòls
d’especial valor agrari, els espais d’interès patrimonial i paisatgístic, i els espais interès
natural.
287. Revertirem l'estratègia de depredació i especulació del territori, amb la aparició de 29
noves urbanitzacions a l’Horta de Lleida que planteja el nou POUM, i assegurar el
predomini i la viabilitat econòmica de l’activitat agrària i ramadera del sòl no
urbanitzable del municipi.
288. Activarem un pla de rehabilitació i reciclatge de una part del parc d’habitatge buit
susceptible de ser rehabilitat (uns 3.000 habitatges detectats en la memòria social de
l’avanç del POUM), de forma coordinada amb els Plans de Formació i d’Ocupació i
l’Institut Municipal d’Educació (IMO), per tal que aquesta necessitat sigui alhora
generadora de feina.
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289. Replantejarem algunes de les actuacions previstes al Centre Històric (Àrees de
recuperació urbana) que alterarien de forma definitiva encara més la trama i teixit
d’un centre Històric que ara ja és força irreconeixible per bona part dels lleidatans i
lleidatanes. La trama, estructura viària i les característiques arquitectòniques
defineixen i diferencien encara ara el Centre Històric d’altres espais urbans. Cal
preservar per tant aquests elements que són definidors i característics també del
nostre Centre Històric. És prioritari actuar urbanísticament sobre el casc antic. Una
ciutat sense centre històric és una ciutat sense cor i la seva recuperació ara ja és una
urgència inajornable.
290. Tornarem la veu a tota la ciutadania en el procés de redacció del nou POUM, obrint
processos de participació i debat real sobre el futur de la nostra ciutat, més quan
aquest mateix document planteja que el futur ha de centrar-se en la reordenació i
transformació del que ja ara és consolidat o urbanitzat. Una visió futura per a un nou
urbanisme no pot deixar al marge l’opinió directa de la ciutadania.
291. Comptarem sempre en la planificació urbanística amb l’opinió de la ciutadania i vetllar
pel seu benestar. Cal també comptar, de manera inexcusable, amb la necessitat
objectiva de preservar el nostre entorn, de conservar al màxim els espais verds,
d’actuar de manera sostenible i respectuosa amb els recursos naturals. Cal, al
capdavall, transformar aquesta necessitat en valor.
292. Identificarem aquells espais de la ciutat que es perceben com insegurs per les dones
a través de caminades exploratòries i/o tallers de debat. Hem d’obtenir com resultat
mapes de percepció de la inseguretat o amb incidència de situacions de violència
contra les dones, que constitueixi una eina efectiva per al planejament d’accions en
l’àmbit urbanístic i de seguretat ciutadana, amb la finalitat de revertir les causes que
provoquen aquestes situacions de perillositat i inseguretat. Treballarem a partir
d’aquests mapes per construir una ciutat més segura per a tots i totes.
293. Millorarem la il·luminació de la ciutat i la senyalització, sortides, punts d’emergència i
noms de carrers per tal que siguin visibles, clars i uniformes.
294. Durem a terme accions educatives amb nenes i nens que potenciïn la seguretat de les
nenes i la normalització a l’hora d’utilitzar l’espai públic. Proposarem activitats
formatives o assignatures específiques dins del Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació
de la UdL enfocats a formar els futurs professionals en un disseny respectuós i amb
perspectiva de gènere d’edificis, barris, infraestructures, etc
295. Actuarem sobre els espais lúdics a l’aire lliure mitjançant microintervencions per
dinamitzar àrees com a recursos comunitaris clau que han de constituir una
infraestructura de qualitat, versàtil i estimulant per al joc. Sovint la cura dels elements
de joc, de l’enllumenat, de bancs o taules de pícnic, de fonts d’aigua i lavabos,
capgiren l’ús que es fa d’aquests espais i els converteixen en autèntics llocs de trobada
social.
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296. Estudiarem i millorarem la manera en què la infraestructura lúdica es fusiona amb la
infraestructura verda urbana, per tal d’aconseguir naturalitzar i també pacificar els
entorns de joc i fer-los "prou lliures de contaminació i trànsit perquè nens i nenes
puguin circular lliurement i de manera segura", tal i com recomanen les Nacions
Unides.
297. Adoptarem mesures en un sentit complementari per mitigar les possibles molèsties
de l'activitat lúdica, i això és així tant en els espais per a infants com en els espais
adults i en concret en els espais d’oci nocturn que amb tanta facilitat xoquen amb el
descans dels veïns i veïnes.
298. Atendrem la necessitat d’espai per als animals, on puguin córrer, jugar i amb zones de
pipi-cans i realitzar campanyes de sensibilització per a propietaris i propietàries
d’animals domèstics sobre la importància de mantenir en condicions aquests espais
comunitaris. Cal també insistir en la necessitat de responsabilitzar-se que aquests
animals no embrutin l’espai urbà i afavorir aquesta responsabilitat mitjançant la
instal·lació del suport necessari. Caldrà malauradament recórrer també a la sanció
sense excuses allà on no arribi la sensibilitat.
299. Protegirem el patrimoni públic de sòl. No és admissible que la mala gestió econòmica
condueixi que l’Ajuntament socialista estigui venent parcel·les, que els lleidatans i
lleidatanes perdem uns espais plens de possibilitats presents i futures, i que a sobre es
malvenguin o s’atorguin concessions privatives excessives.
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5.2 Gestió i manteniment de l’espai públic
L’espai públic és això, l’espai de què gaudim conjuntament. Cal crear-lo, i per això hi ha el
treball urbanístic, i després cal gestionar-lo i mantenir-lo. És aquesta una tasca col·lectiva,
però sens dubte l’Ajuntament ha de fer el màxim per sensibilitzar en la seva cura, per
supervisar les seves condicions i per mantenir-ne i millorar-ne l’estat. Amb aquests
objectius ens comprometem que:
300. Realitzarem seguiment sobre la inspecció d’obra civil de manera acurada, per tal que
no hagin de ser els veïns i veïnes qui denunciïn el mal acabat de les obres. La consulta
als veïns i veïnes sobre els acabaments o sobre possibles mancances ha de formar part
necessària d’aquesta inspecció.
301. Potenciarem i dotarem de recursos una brigada municipal de manteniment preventiu
i per a reparacions de l’espai urbà i instal·lacions municipals, potent, ben preparada i
amb capacitat d’acció immediata.
302. Posarem en marxa de manera immediata un procés de reparació de voreres i vorades
en general, així com de recuperació de places i parcs, de replantació d’arbrat i de
manteniments del mobiliari urbà..
303. Dotarem l’obra civil nova d’un sistema de serveis públics unificats, que eviti que
qualsevol avaria obligui a obrir rases a les voreres per a la seva reparació. Cal
potenciar les galeries o pous de registre compartits pels diferents serveis com a
spolució més eficient i més econòmica.
304. Modificarem els punts de llum ineficients i n’afegirem de nous on siguin necessaris
per tal d’evitar la foscor als carrers que els veïns i veïnes perceben en l’actualitat, per
manca de punts o per estar aquests situats damunt dels arbres i no il·luminar bé les
voreres. Exigirem el compliment del contracte i els estàndards lumínics a la companyia
mentre fem passes necessàries per la total municipalització del servei d’enllumenat
públic. La línia privatitzadora dels governs socialistes a Lleida ha mostrat ben
clarament la seva ineficiència o el seu sobrecost per a la ciutadania, quan no les dues
coses.
305. Racionalitzarem les llicencies de les terrasses per impedir una invasió massiva de les
voreres i places. Augmentarem i farem respectar les distancies mínimes i els itineraris
de vianants. No és admissible que persones amb mobilitat reduïda hagin d’estar
demanant permís per passar per les voreres sortejant cadires i taules. Al mateix temps
facilitarem aquestes terrasses, que no només aporten negoci sinó concurrència i vida,
allà on les condicions siguin favorables
306. Acompanyarem aquestes mesures d’un esforç de sensibilització cívica. Farem
campanyes, permanents i participatives. Posarem cartells recordatoris de la
importància d’aquests espais, de les condicions en què cal gaudir-ne, també de les
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possibles sancions per a les pràctiques incíviques. Però sobretot cal tenir present que
no hi ha millor sensibilització que la creació de complicitats. Només si els veïns i
veïnes senten com a propis els espais teixiran una xarxa que donarà alhora vida i
protecció a aquests espais comuns.
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5.3 Sobirania energètica i Transició ecològica
El món es troba en una clara situació d’emergència ecològica. Cal posar sense espera tots
els mitjans al nostre abast per impedir l’augment de 2 graus previst per als propers anys
que ens col·locaria en una situació de canvi climàtic irreversible. Resulta urgent
l’optimització en la producció de l’energia, l’aposta per les energies renovables, per la
investigació, per la facilitació de la seva implementació. Resulta igualment urgent
l’optimització el consum, la facilitació de la incorporació a les noves energies i de l’adopció
de mecanismes per reduir el consum, en camps tan importants i tan determinants com els
habitatges i la mobilitat.
Les ciutats tenen i tindran un paper fonamental en la configuració del nou paradigma
energètic, tal i com va quedar palès el desembre de 2015 a la Conferència de les Parts
sobre el canvi climàtic de París (COP21). Allí les ciutats Europees varen prendre el
protagonisme i el lideratge, i amb la seva Declaració de París varen acordar avançar i
elaborar estratègies participatives de resiliència i plans d’acció per adaptar les ciutats als
riscos climàtics (2030) i fer una transició cap al 100% de renovables i reducció del 80% de
Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), per al 2050.
Lleida ha d’incorporar-se de manera valenta i capdavantera al nou model. Convé tenir ben
present que actualment Lleida importa de l’exterior del seu terme municipal pràcticament
el 100 % de l’energia que necessita, i que aquesta energia, al igual que a la resta de
Catalunya, és majoritàriament d'origen fòssil (gas, combustibles derivats del petroli, carbó)
i nuclear.
En aquest sentit L’Ajuntament de Lleida ja ha adquirit diversos compromisos de caràcter
internacional al llarg dels últims anys. En destaca el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per
l'energia sostenible de la Unió Europea, que englobava sota una mateixa estratègia temes
de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Amb aquesta signatura l’Ajuntament es va
comprometre a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) per tal de reduir l’any
2020 les emissions globals de GEH un 22% respecte a un any de referència, el 2005. La data
de signatura fou l’any 2013, i, a un any de la finalització, el 2020, l’incompliment per part
del govern Socialista ha sigut total: no s’ha fet cap seguiment, ni tampoc cap revisió. I el
resultat ha estat que de les 43 mesures plantejades al PAES, només s’han dut a terme 11
accions realitzades parcialment, assolint un grau d’incompliment del 75 %. Com a
resultat, el llegat que el govern del PSC deixa als ciutadans i ciutadanes de Lleida és una
mísera reducció de l’1,1 % de les emissions de GEH.
Partint d’aquesta realitat, el Comú de Lleida es planteja prémer l’accelerador per a
aconseguir un canvi real en el model energètic de la ciutat. Cal que la transició energètica i
ecològica a la ciutat de Lleida sigui una prioritat del futur govern municipal. Perquè és un
problema global, però moltes solucions són locals. Perquè representa un compromís ferm
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amb la salut de les persones i la qualitat de l’aire que respirem. Perquè implica també
oportunitats per a tothom amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, com per
exemple amb mesures ambicioses de reducció de la pobresa energètica i de suport a la
rehabilitació energètica. I també noves oportunitats econòmiques, de creació de llocs de
feina i empresarials associades als nous models de negoci, com la mobilitat elèctrica o els
recursos energètics renovables distribuïts.
Tot plegat requereix de solucions sumant capacitats i il·lusions i cercant la complicitat amb
tots els agents involucrats de la ciutat i de la zona d’influència dins del Pla de Lleida perquè
estem parlant de sistemes socials, econòmics i ecològics interconnectats. Volem traslladar
els objectius de l’acord de París, per a 2030, a nivell de la ciutat de Lleida i, tot començant
el següent mandat, ens plantegem els següent compromisos per al proper mandat:
307. Promourem una reducció sostinguda del consum energètic global de la ciutat fins a
aconseguir un 12 % d’estalvi energètic en el quart any.
308. Aconseguirem reduir el consum mig energètic dels equipaments municipals en un
50 % al final del mandat.
309. Mobilitzarem la inversió pública i privada necessària per a instal·lar 32 MW de
potència fotovoltaica en grans instal·lacions FV situades en terrenys o en instal·lacions
municipals. Això es tradueix en mobilitzar 22 milions d’Euros i ocupar una superfície
equivalent de 48 Hectàrees de sostre o de sòl públic. També suposa la generació d’uns
300 nous llocs de treball.
310. Aconseguirem que 5,000 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.
311. Assolirem 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.
312. Reduirem 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.
Per tal de poder aconseguir aquests objectius tan ambiciosos, el Comú de Lleida es planteja
un seguit d’actuacions que es poden agrupar en els eixos que es descriuen a continuació.

80

Participació ciutadana per a promoure la transició energètica, el control de les dades i la
sobirania digital
En coherència amb altres parts del programa, el que proposem en aquest punt és una
variació rellevant dels processos de participació i transparència: la inclusió de la dimensió
energètica en els pressupostos participatius i en els òrgans de participació municipal.
Aquesta dimensió energètica es realitzarà a través de la inclusió de projectes energètics als
pressupostos participatius generals, tot garantint que les decisions siguin vinculants. Ens
plantegem les següents accions per a promoure la participació ciutadana en la transició
energètica:
313. Afavorirem la creació de «comunitats energètiques autosuficients» que facin us de les
eines legals existents i de les xarxes socials, per a l'intercanvi energètic entre
particulars
314. Promourem 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
Pel que respecta al control de les dades energètiques i a la seva sobirania digital, cal tenir
en conte que els darrers anys s’han instal·lat comptadors intel·ligents en totes els
habitatges i petits comerços de Catalunya. Aquests comptadors envien les mesures
empreses privades propietàries de la xarxa de distribució. Recuperar el control de les
nostres dades permetria prendre consciència del nostre consum i ajustar-lo a les nostres
necessitats. Amb les dades de consum elèctric que poden aportar els comptadors es podria
promoure l'auto producció renovable i conèixer el comportament instantani dels edificis. A
més a més, el control de dades permetria millorar la protecció de dades de la ciutadania,
fomentar la democràcia participativa en l’entorn digital.
315. Crearem 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.
Augment de l’autonomia energètica de les persones
El primer pas per a augmentar l’autonomia energètica de les persones passa per tenir un
coneixement clar de quan consumim i de quina manera podem estalviar diners i energia. És
ben conegut que la majoria de les persones no tenen idea de quin tipus de tarifa elèctrica
tenen, si està dins del mercat regulat o no, si la potència contractada és la correcta i,
evidentment, molt poques persones tenen clar com poden fer per estalviar. Per això:
316. Posarem en marxa com a primera acció oficines mòbils d’assessorament en temes
energètics i de subministraments. Amb unes funcions molt clares:
• Assessorament genèric sobre tarifes, descomptes, potència contractada i altres
elements d’optimització i estalvi,
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•

Realització de formacions al voltant dels drets energètics i l’eficiència a les llars.

Un cop les persones tinguin un major coneixement del seu comportament energètic, ens
proposem anar més enllà i fer que es converteixen en agents actius del mercat de la
generació energètica i així puguin contribuir a complir els compromisos adquirits pel 2030
mitjançant les següents mesures:
317. Farem servir l’Empresa Municipal d’Urbanisme (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, fins a
aconseguir una potència instal·lada de 32 MegaWats en els 4 anys de mandat.
Aquestes instal·lacions prioritzaran l’ús de l’energia en instal·lacions municipals i seran
co-finançades per col·lectius de persones que vulguin impulsar un projecte de
generació renovable amb finançament ciutadà i amb unes condicions justes que
afavoreixin totes les parts i minimitzin els riscos futurs.
318. Promourem fins a 5,000 instal·lacions d’autoconsum amb fonts renovables, amb una
potència mitja de 2 KW, principalment FV, en teulades d’habitatges particulars, blocs
de pisos, tant en modalitats individuals, com d’inversió col·lectiva, afavorint
l’intercanvi d’energia entre entitats productores i consumidores. L’objectiu és
aconseguir instal·lar 12 Mwats de potència en 4 anys.
En paral·lel amb aquestes accions de gran abast:
319. Analitzarem 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.
320. Realitzarem, pel que fa als consums de gas i consums per a calefacció, aigua calenta i
refrigeració, una diagnosi detallada del potencial d’ús de biomassa agrícola en edificis
públics i habitatges particulars, la promoció d’instal·lacions solars tèrmiques
centralitzades en aquells edificis on siguin la millor opció i la promoció de sistemes
centralitzats amb bombes de calor aire-aigua. L’objectiu és el d’aconseguir reduir un
15 % del consum de gas natural a la ciutat en els propers 4 anys.
321. Explorarem 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. Estudis de viabilitat han estimat que la font d’aigua
termal actual, seria capaç d’aportar la calor necessària per a abastir de calefacció al
voltant de 2,000 habitatges d’aquests dos barris.
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Canvis normatius, organitzatius i de control actiu per a afavorir la transició energètica
La instal·lació d’energies renovables a nivell local sovint requereix d’una burocràcia
complexa o de projectes tècnics costosos que no ajuden a fomentar el seu avenç. Tant la
normativa urbanística, com la sol·licitud de llicència d’obres i les taxes, generen dificultats,
de vegades insalvables, que impliquen aportar una gran quantitat de documentació
(projecte visat, plànols, etc...) i la seva revisió per part de l’Administració demora els
terminis d’execució, i el conjunt encareix l’obra.
La mateixa Directiva Europea 2009/28/CE estableix la necessitat de simplificar els tràmits
administratius amb l’objectiu d’afavorir el foment de les energies renovables. Aquest
exercici de racionalització ha d’anar acompanyat de bonificacions en els principals
impostos municipals, l’IBI, l’ICIO i l’IAE. Per això, el Comú de Lleida es planteja les següents
accions concretes:
322. Farem accessible i comprensible la normativa urbanística i permetrem realitzar els
tràmits de forma unificada.
323. Substituirem 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.
324. Augmentarem la bonificació de l’IBI fins el 50% i aplicarem 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.
325. Crearem una coordinació interna entre els diferents departament implicats per
afavorir una eficient execució dels tràmits administratius.
Un altre punt molt important a nivell organitzatiu de la Paeria, té a veure amb el lideratge
intern de la transició energètica. L’any 2012, la Paeria va crear l’Agència d’Energia de Lleida
amb diners provinents de fons Europeus. En el moment en què els fons es van acabar,
l’Agència d’Energia va desaparèixer i, actualment, no hi ha cap organisme municipal que
sigui clarament responsable de la política energètica municipal. Per aquest motiu:
326. Recuperarem l’Agència d’Energia de Lleida i la dotarem de personal tècnic qualificat
per a poder disposar del capital humà requerit per afrontar una transició energètica a
la ciutat. Les responsabilitats i la forma legal de l’Agència d’Energia de Lleida es
decidiran al Ple Municipal, però proposem assignar-li un seguit de responsabilitats:
•

Impulsar, avaluar i, en definitiva, aconseguir el compliment dels objectius de
Transició Energètica de Lleida pel 2030.

•

Posar en marxa les oficines mòbils d’assessorament energètic i controlar el
compliment de les polítiques de lluita contra la Pobresa Energètica.
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•

Incorporar el vessant energètic en tots els procediments administratius de la
Paeria.

•

Portar a terme els projectes pilot de transició energètica i també cercar les fonts
de finançament per a recolzar la transició energètica a Lleida.

Finalment, respecte el tema d’organització i gestió interna, el paper de la gestió energètica
dels equipaments municipals i de l’enllumenat públic, és molt important per donar
exemple i per ser motor de nous models de negoci que facilitin el benefici comú.
Considerem que la xarxa d’enllumenat públic és un be estratègic de la ciutat, ja que és la
única xarxa de distribució elèctrica de propietat pública, i no pot ser que estigui gestionada
per empreses privades. Els equipaments públics, per la seva banda, poden ser suport
d’instal·lacions renovables col·lectives i també poden ser la base per a la participació de la
ciutat en mercats d’agregació elèctrics. És per tot això, que el Comú de Lleida es planteja
les següents accions respecte dels equipaments públics:
327. Realitzarem 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.
328. Plantejarem una revisió del contracte davant de l’incompliment flagrant del contracte
de manteniment i de gestió energètica dels equipaments municipals per part de
l’empresa concessionària, amb la intenció d’anul·lar-lo i re-municipalitzar-lo.
329. 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.
330. Aconseguirem, 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.
331. Implantarem 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.
332. 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.
Promoció de 5 àrees de Conservació i Rehabilitació energètica als barris
Per tal d’aconseguir els objectius d’estalvi energètic en el sector residencial, cal promoure
l’expansió de la rehabilitació energètica a la ciutat. El Comú de Lleida vol que la Paeria
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sigui el primer impulsor de la rehabilitació a la ciutat. 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:
333. 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. Tot el procés no haurà de durar més de 4 anys i seguirà el següent
procediment:
•
•
•
•

Fase prèvia de selecció dels edificis en funció del règim de propietat, tipologia i
estat constructiu.
Fase de participació ciutadana.
Fase de projecte.
Fase d’execució.

Mobilitat elèctrica per a totes
En la transició energètica que hem de dur a terme, la mobilitat ocupa un paper clau. Cal
fomentar l’electricitat d’origen renovable en el transport públic i en el privat, i afavorir tant
l’ús de vehicles de mobilitat individual com l’ús compartit dels vehicles de més places.
Remetem a l’apartat de mobilitat d’aquest programa, on es detallen tot un seguit
d’accions, incloent-hi l’ús compartit dels vehicles de la flota municipal en horaris nolaborals.
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5.4 Mobilitat
Lleida és una ciutat amb unes dimensions òptimes per poder gaudir d’una mobilitat
tranquil·la. El que trobem, en canvi, és una saturació de trànsit i una ocupació massiva de
l’espai públic per part dels cotxes. Cal revertir aquesta situació creada durant dècades i
impulsar la pacificació del trànsit.
Cal que les i els vianants puguin gaudir d’uns carrers i places que convidin a caminar i de
corredors per a vianants que connectin les diferents zones comercials. Volem una ciutat
dissenyada per ser amable, còmoda, accessible, segura, amb transport públic útil i de
qualitat, que aposti per anar a peu i en bicicleta o patinet. Volem una ciutat que millori la
qualitat de vida i l’aire que respirem.
És necessari afrontar amb valentia els reptes que ens marquen la crisi energètica global i el
canvi climàtic, introduint amb força un nou model de mobilitat urbana sostenible i
racionalitzant l’ús del vehicle privat.
Ens comprometem, doncs, amb les següents actuacions:
334. Millorarem la circulació a tota la ciutat amb especial atenció a les zones més
congestionades. Per aconseguir això és imprescindible reduir al màxim el trànsit de
vehicles de pas pel centre de la ciutat i pels barris mitjançant l’ús dels corredors viaris
que envolten la ciutat, millorant-ne la connexió, l’accés i la senyalització.
335. Destinarem durant els propers mandats una especial atenció pressupostària a la
construcció d’una veritable xarxa de corredors per a vianants que doni accés a peu de
forma còmoda, segura i amb ombres als eixos comercials i als barris de la ciutat.
Poblarem tots els carrers que ho permetin d’arbres autòctons, resistents i productors
d’ombra.
336. Impulsarem una progressiva ampliació de les voreres i un augment dels carrers per a
vianants o amb prioritat per als i les vianants, amb ús de vehicles només per al veïnat.
337. Generarem aparcament barat i accessible en les zones perifèriques i els accessos als
eixos comercials per tal de poder donar l’ús dels carrers als i les vianants, allò que ja es
comença a anomenar vianalitzar, i fer actuacions decidides de pacificació de trànsit al
centre de la ciutat i els barris. Posarem tots els recursos possibles al servei de la
creació d’una xarxa d’aparcaments dissuasius, amb mesures de pressió i incentius
fiscals sobre els solars buits i impulsant a través del Planejament General la creació
d’infraestructures públiques d’aparcaments dissuasius subterranis als diferents
accessos a la ciutat connectats amb el transport públic i els corredors de vianants.
338. Incentivarem l’ús del taxi elèctric i híbrid amb mesures fiscals i facilitats al col·lectiu de
taxistes per estimular la reconversió total de la flota.
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339. Afavorirem la transició als vehicles elèctrics per als i les particulars, tot implantant
facilitats especials per a l’aparcament, ajuts fiscals i una xarxa de punts de recàrrega
per a tota mena de vehicles elèctrics, patinets, bicicletes, cotxes.
340. Promourem models compartits de mobilitat amb cotxes elèctrics, amb la
participació de particulars i de l’Ajuntament. Aquests models compartits pretenen
donar un impuls a acords públic-ciutadans o públic-comunitaris per a l'ús compartit de
vehicles elèctrics de la flota municipal en horaris no-laborals i, al mateix temps, posar
a la pràctica el vehicle compartit. A Catalunya ja existeixen experiències exitoses com
les portades a terme pels Ajuntaments de Rubí, Amposta, Mataró i Olot, en
col·laboració amb la cooperativa SOM Mobilitat. Aquests exemples d’èxit ens
marcaran el camí a seguir a Lleida.
341. Lluitarem per l’eliminació de barreres arquitectòniques per a les persones amb
dificultats de mobilitat. Les localitzarem i hi posarem solucions. Volem una mobilitat
segura i còmoda per a tothom i accessible a qualsevol persona a peu, amb cotxets,
amb carros de la compra, amb cadires de rodes o amb vehicles de mobilitat personal
per a persones amb discapacitat.
342. Ampliarem les zones 20 i 30 per tal de dotar de seguretat i comoditat els carrers del
centre de la ciutat i els barris de Lleida. El veïnat i els establiments de cada carrer
seran clau per determinar com compatibilitzar la seva comoditat i l’impuls de
l’activitat comercial amb l’impuls general a la mobilitat a peu i als anomenats vehicles
de mobilitat personal.
343. Millorarem els accessos als polígons industrials posant la màxima atenció al transport
públic i els accessos amb bicicleta. Cal afrontar la precària situació de l’asfaltat i
urbanització dels diferents polígons del municipi. En aquest sentit es necessari arribar
a una entesa de col·laboració pública-privada amb el consorci del polígon del Segre
per solucionar amb urgència la situació de greu deteriorament dels seus vials i carrers.
344. Optimitzarem la regulació semafòrica com estratègia clau en la regulació del trànsit, la
pacificació i la racionalització dels diferents mitjans de mobilitat urbana. La regulació
ha de permetre una circulació fluida i àgil a les vies de gran capacitat amb la
sincronització adequada dels semàfors. Ha de donar prioritat als i les vianants amb
mesures com allargar el temps de pas zebra o escurçar la freqüència de pas dels
vianants, cal evitar les llargues esperes quan es va a peu pels carrers de la ciutat. Cal
permetre el gir a la dreta en cruïlles per a les bicicletes amb semàfor roig, millorar la
visibilitat dels passos de vianants i estudiar la regulació semafòrica als accessos de la
ciutat per tal que sigui més fàcil sortir que entrar amb vehicle privat del centre de la
ciutat.
345. Avançarem en mobilitat sostenible mitjançant l’impuls a l’ús de la bicicleta i els
vehicles de mobilitat personal com patins i patinets elèctrics. Per tal de fer-ho efectiu
cal dotar la ciutat de Lleida d’una xarxa de Carrils bici segurs i segregats que connectin
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els barris i el centre de la ciutat i que permetin accedir a qualsevol punt de la ciutat.
Donarem continuïtat connectant els carrils bici existents i ampliant la xarxa,
senyalitzant-los i delimitant-los. Compartir l’espai del carril bici i els vianants sense una
bona delimitació és poc recomanable, pel perill d’accident que comporta que sovint el
o la vianant no és conscient que la via és compartida.
346. Millorarem el servei d’autobusos i a la vegada rendibilitzarem el servei en benefici de
la ciutadania. Volem concebre el transport públic com un servei i no com un negoci.
Cal estudiar noves fórmules de gestió que beneficien la ciutadania fomentant el
transport públic amb preus raonables. El Comú de Lleida va presentar una proposta
de millora de les línies i freqüències de pas de la xarxa d’autobusos urbans amb la
col·laboració i l'assessorament dels i les professionals del sector. Volem seguir fent
aquest treball i escoltarem conductors, conductores, usuaris i usuàries per ajustar les
línies actuals i ampliar el servei on sigui necessari.
347. Estudiarem fórmules de municipalització del servei tant amb format de cooperativa
com de municipalització total del servei, malgrat que actualment el servei d’autobusos
estigui externalitzat a una empresa privada amb un contracte de serveis de llarga
durada.
348. Continuarem amb les polítiques d’incentius amb la gratuïtat dels autobusos per als i
les estudiants a les hores d’entrada i sortida de les classes i també per a les persones
amb minusvalidesa.
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5.5 Neteja
La neteja és clau. Per raons de salut, en primer lloc. Però també per autoestima, individual i
col·lectiva. Per educació amb els conciutadans i les conciutadanes. Perquè forma part del
sentiment de valoració i de cura del lloc en què vivim. Per estètica. I com atractiu per als i
les visitants.
La gestió de la neteja i dels residus són àrees de treball de l'ecologia, l'urbanisme i la
mobilitat. El manteniment i el respecte al medi ambient són necessaris per a viure en comú
i compartir doncs, els espais que són de totes i tots.
La neteja ha de ser una prioritat per a les administracions públiques. Cal fer-la, i cal fer-la de
la manera més eficient i menys incòmoda per als veïns i veïnes. Però per sobre de tot, i
com a requisit sense el qual el servei de neteja sempre té les de perdre, la netedat, més que
la neteja, ha de ser un compromís col·lectiu i un senyal d’identitat.
D’acord amb tot això, aquestes són les mesures que proposem:
349. Exigirem de la companyia, en la durada d’un contracte signat amb anterioritat, que
compleixi amb els plecs de condicions establerts i que ofereixi la qualitat de servei
necessària per mantenir Lleida neta i endreçada. No és admissible que molts dies els
veïns i veïnes es trobin amb la impossibilitat de dipositar les escombraries en uns
contenidors que vessen.
350. Implantarem progressivament la recollida porta a porta. Mentre això no es produeix,
vetllarem perquè la freqüència de pas dels vehicles de recollida sigui la que realment
es necessiti, i per la limitació del soroll dels vehicles i del procediment de càrrega i
descàrrega.
351. Farem obligatòria la reserva d’un espai per dipositar de forma endreçada els
elements de la recollida Porta a Porta a totes les noves promocions immobiliàries i
grans rehabilitacions d’habitatges comunitaris.
352. Reduirem dràsticament els plàstics i envasos d’un sol ús. Mitjançant campanyes de
sensibilització a consumidors, consumidores i comerços o amb restriccions via
ordenança municipal, si fos necessari, reduirem l’ús d’envasos rebutjables i de bosses i
palletes de plàstic, així com les vaixelles i coberts rebutjables. Cal fomentar la cultura
de la reutilització dels envasos, del reciclatge i de petjada ecològica zero. Cal, és clar,
implicar les empreses en la investigació de sistemes de comercialització sense plàstics.
353. Estudiarem la substitució de l’actual sistema de bufadors que s’utilitza habitualment
per sistemes optimitzats d’aspiració que evitin la recirculació i posada en suspensió
de tota mena de contaminants.
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354. Posarem en funcionament magatzems o punts de deixalleria a tots els barris, obert
durant tot el dia i tots els dies hàbils, per a la recepció de deixalles reciclables,
voluminoses i o tòxiques
355. Solucionarem d’una vegada la contaminació olfactiva procedent d’una fàbrica de
pinsos de procedència animal que pateix bona part de la ciutat, especialment del
marge esquerra del riu, mitjançant filtres adequats, disposats a la sortida de vapors, i
d’una inspecció acurada del seu bon funcionament. Si això no fos la solució, s’hauria
de repensar la ubicació de la fabrica.
356. Farem que l’empresa concessionària trobi solució a l’escampall de brutícia que es
produeix a les papereres cada cop que hi ha vent i que s’instal·lin sistemes preparats
per evitar que les papereres expulsin el seu contingut.
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5.6 Medi
El respecte a la natura, la protecció del medi ambient, el benestar animal, la sostenibilitat,
les energies renovables, la millora i ampliació de les zones verdes o una mobilitat sostenible
i no contaminant són avui en dia reptes que afronten les ciutats i que suposen a més una
oportunitat de generació de riquesa i llocs de treball que no podem desaprofitar al nostre
municipi.
L’entorn de què gaudeix la ciutat de Lleida, la seva situació geogràfica i el riu són
potencialitats que cal aprofitar per tal de fer de Lleida un municipi i una ciutat referent en la
millora de l’espai urbà i en la seva integració en l’entorn agrari i en els espais naturals.
Volem fomentar la naturalització i la gestió ecològica dels espais verds de tots els barris,
incloent un pla per tal d'incrementar la vegetació, deixar créixer les plantes dels escocells,
racionalitzar la poda dels arbres, protegir les espècies autòctones, fomentar la biodiversitat
i apropar la natura a les persones per afavorir-ne la salut i la qualitat de vida a la ciutat. Cal
tindre en compte també al·lèrgies i altres malalties a l'hora de dissenyar espais verds i
decidir les especies d’arbres i arbustos que plantem als carres, parcs i jardins. Volem una
ciutat còmoda, agradable i amb la major quantitat i qualitat d’ombra possible a l’espai
públic.
Convé també no oblidar la nostra responsabilitat pel que fa als animals que hem convertit
en urbans i als animals en general La sensibilització general, la cura de les colònies de gats i
la millora de les condicions del centre d’acollida d’animals de companyia són tasques que
hem d’atendre sense excuses.

5.6.1 Per una nova cultura de l’aigua
L’aigua es un bé comú i ha de ser tractat com el que és: un dret i un servei bàsic i públic.
També des de la recerca i la innovació cal assignar la importància que mereix aquest recurs
estratègic per al futur, essencial per explicar com som i com serem.
Les Terres de ponent són grans receptores d’un bé comú com l’aigua, una situació
privilegiada que ofereix al nostre territori grans possibilitats i que alhora situa Lleida, com a
capital, amb la responsabilitat de liderar la coordinació entre els diferents actors que
intervenen en la gestió d’aquest recurs.
L’economia lleidatana es basa en l’aigua i en consonància hauria de tenir una capitalitat en
la recerca sobre l’aigua, esdevenint una ciutat capdavantera en la transformació que
requereixen els nous temps, amb capacitat per generar i compartir riquesa. Cal aprofitar les
oportunitats que ofereix la innovació en la gestió dels recursos comuns. En conseqüència:
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357. Impulsarem la recuperació i el manteniment dels espais fluvials del municipi per
assegurar la seva qualitat ecològica i biodiversitat, tant de la fauna com de la flora
autòctones.
358. Continuarem treballant per la neteja i arranjament dels nostres rius, camins i espais
naturals: Horta, Serrallarga, les Bases...
359. Assegurarem la preservació del bosc de ribera i del tram del riu Noguerola que encara
es visible a l’aire lliure entre l’Avinguda de Pinyana i el passeig 11 de setembre,
mitjançant el planejament urbanístic i la creació del nou parc Urbà del Noguerola a la
zona oest de balafia.
360. Assegurarem un cabal ecològic mínim de 10m3 per segon al tram del riu Segre al seu
pas pel municipi de Lleida, modificant per interès general, si fos necessari, la concessió
del cabal del canal de Seròs per drets de turbinatge.
361. Tindrem especial cura de la recuperació, preservació i descoberta dels espais fluvials
del municipi. Recuperarem i mantindrem el camí vell del riu de Corbins i els corredors
de passeig dels aiguamolls de Rufea, per convertir-los en veritables espais naturals de
gaudi i contemplació dels ecosistemes i ambients fluvials.
362. Eliminarem els abocaments incontrolats de clavegueram al riu Segre i al Noguerola
identificant tots els punts d’abocaments il·legals. En aquest sentit seran actuacions
prioritàries la connexió del clavegueram de Llívia al col·lector de Prat de la Riba, atès
que avui dia es produeix l’abocament de les seves aigües fecals a la clamor de la plana
que desguassa directament al Parc de la Mitjana.
363. Farem un control i eliminació dels abocament industrials sense depuració de les
empreses que utilitzen la xarxa de séquies i clamors del municipi com a clavegueram.
364. Potenciarem l’estalvi d'aigua tant en el consum domèstic i industrial com el els edificis
municipals, pacs i jardins, amb mesures fiscals i implantació de noves tècniques i
tecnologies.
365. Impulsarem la modernització del reg en tot l’espai agrari del municipi, cercant també
la col·laboració de la Diputació, Generalitat i l’Estat en programes de subvencions per
a la modernització dels regadius i la implantació de noves tecnologies de gota a gota,
control informàtic de la humitat del sòl i automatització de sistemes de reg.
366. Abordarem decididament la renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable de
Sucs amb un pla plurianual d’actuació, prioritzant la total eliminació de les canonades
de plom i la construcció de la nova depuradora de Sucs.
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Creació d’un Centre sobre la gestió de l’aigua
Des del Comú de Lleida considerem necessari que la ciutat disposi d’un Centre sobre la
gestió de l’aigua que sigui referent global de recerca i innovació en el món de l’aigua, en els
seus usos, la seva gestió i la seva preservació. Per aquest motiu:
367. Promourem un Centre sobre la gestió de l’aigua amb els següents objectius:
• Ser un fons del coneixement sobre l’aigua del territori, que diaposi d’un banc
de dades amb l’inventari de les fonts i infraestructures hidràuliques.
• Ser un centre del coneixement i desenvolupament de noves tecnologies
relacionades amb l’aigua.
• Impulsar la conscienciació social hidràulica mitjançant el coneixement de la
història i transmetent la importància de l’aigua en el nostre passat, present i
futur.
• Coordinar els òrgans responsables dels diferents usos de l’aigua (domèstics,
agrícoles, mediambientals, industrials, ramaders, piscícoles, lúdics,
energètics, miners, etc.)
• Planificar, definir i impulsar infraestructures hidràuliques estratègiques per
a l’ús i preservació de la qualitat i la quantitat del recurs.
• Realitzar tasques d’assessorament als diferents usuaris de l’aigua.
• Promoure fires i congressos de l’aigua.
• Disposar d’instal·lacions i bancs de proves que permetin la modelització,
certificació i normalització d’equips hidràulics.
• Aportar coneixement i millora de la legislació hidràulica.

L’aigua no és una mercaderia: control públic de l’aigua
El model de gestió privada de l’aigua a Lleida ha anat contra els interessos de la ciutadania,
amb un augment de preu que ha multiplicat per 3,5 la factura que paguen les famílies de
Lleida respecte a la de fa 15 anys. El 2004, el consum mitjà es facturava a 8,5 euros, mentre
que actualment es paguen 30 euros pel mateix consum. Siguem seriosos i apliquem la
inflació. Els 8,5 euros es convertirien en 15 i en paguem 30. Això és el doble o, com diuen
ara, un increment del 200%. Que no estem parlant d’un article de primeríssima necessitat?
L’aigua no ha de ser objecte de mercantilització. La gestió directa municipal és l’únic
mètode que garanteix la gestió pública, però també se li ha d’exigir no perdre de vista ni el
preu ni la gestió democràtica del servei. El Comú de Lleida planteja com a vies per
recuperar l’aigua com a bé comú:
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368. Farem un control exhaustiu del contracte de sanejament i abastament d’aigua amb
Aqualia. Impedirem qualsevol nova pujada dels preus del servei i cercarem mesures
legals per reduir a mitjà termini el seu cost. Investigarem totes les obres realitzades
per la companyia i el deute que manté l’Ajuntament amb ella per si s’han produït
sobrecostos en la seva execució o bé per acreditar incompliment de contracte o
causes greus per part de la companyia. Aplicarem les mesures necessàries i si fos el
cas estudiarem la possibilitat legal de rescindir el contracte i posar en marxa un procés
de municipalització del servei.
369. Modificarem i municipalitzarem el 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 segons les tesis del Tribunal Suprem. Serà, en
conseqüència, un tribut, i el que es recapta per aquest concepte ha de ser finalista.
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.
370. Procedirem a fer que totes les obres de la xarxa d’abastament i sanejament
s’adjudiquin a través de licitacions públiques.
371. Abordarem les inversions necessàries per mantenir el servei per la via dels
pressupostos corrents, per tal de frenar un endeutament del tot insostenible, i
reservarem el crèdit només per a casos d’especial cost per la envergadura del
projecte.
372. Tindrem especialment en compte les persones i famílies en situació més desafavorida
La gestió dels serveis bàsics i dels béns comuns, com l’aigua, ha d’obeir a les
necessitats de la gent. Ens sembla, doncs, del tot reprovable la política de l’actual
equip de govern, que ha posat els preus de l’aigua de Lleida en el top 10 de tot l’Estat.
373. Mantindrem un bonus social mentre no hi hagi remunicipalització, i farem que es
compleixi la Llei 24/2015 que permet que les famílies que cobrin menys de 19.000
euros/any i tinguin dificultats en el pagament de serveis bàsics, deixin de pagar l’aigua,
la llum i el gas.
374. Treballarem perquè la Paeria eviti l’augment del nombre de persones excloses de
l’accés al subministrament d’aigua, amb una gestió de l’aigua que deixi de basar-se en
el màxim benefici per a una empresa i es fonamenti en el màxim benefici per al
conjunt de la ciutadania.
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5.6.2 Mitigació del canvi climàtic
L’augment de 1,4ºC previst per l’any 2050 a Catalunya, superior a les ciutats a causa de
l’efecte illa de calor, obliga a dissenyar amb urgència actuacions polítiques per combatreho. Aquests efectes tenen major repercussió en època estival, i de manera especial en
ciutats amb clima continental com és la ciutat de Lleida.
El Comú de Lleida planteja un pla d’acció urbanística per mitigar el canvi climàtic, que
implicarà diferents regidories, sobretot les d’urbanisme i mobilitat, i que hauria d’estar
implantat en un termini màxim de 5 anys.
Proposem 2 objectius específics a curt termini:
Creació a cada barri àrees de refugi durant les onades de calor
Cal garantir que en aquestes àrees la temperatura màxima no superi els 35 graus. Poden
estar formades per diferents espais (places, carrers, parcs) i han de cobrir un percentatge
del 5% de la superfície de cada barri. Per a crear aquestes àrees de refugi:
375. Seleccionarem un nombre gran d’espais de potencial refugi, que sumin una àrea
equivalent al 10% de la superfície de cada barri.
376. Instal·larem sensors de temperatura, radiació solar, velocitat de vent i humitat relativa
en cada una d’aquestes zones. Realitzarem la monitorització d’aquestes àrees durant
un període de 12 mesos. Instal·larem un sistema de recollida de dades remot i farem
accessibles aquestes dades a la ciutadania.
377. Seleccionarem les àrees que tinguin millor comportament fins assolir el 5%.
378. Realitzarem els estudis d’avaluació de les mesures a implementar per aconseguir
reduir la temperatura mitjana i màxima en període estival (plantació d’arbres, pintura
de les superfícies amb pintures d’alta reflectivitat, reducció del trànsit de cotxes,
refrigeració evaporativa amb fonts d’aigua…)
379. Reservarem una partida pressupostària anual per a les inversions necessàries, amb
l’objectiu d’aconseguir tenir les àrees refugi funcionant en cinc anys com a màxim (any
2022).
Reducció de les temperatures extremes a les aules de les escoles bressol i de les escoles de
primària públiques.
Hi ha multitud d’estudis que demostren la caiguda del rendiment escolar a causa de
temperatures elevades a les aules i l’acumulació de CO2. Una ventilació nocturna intensiva
pot fer baixar molt la temperatura de les aules a primera hora del matí i, si es tanquen les
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finestres, pot reduir la temperatura màxima al migdia a nivells que no són perjudicials per
al rendiment escolar ni per a la salut dels nens i les nenes. Amb aquest objectiu:
380. Definirem un pla d’actuació per fer que totes les escoles bressol i totes les escoles
públiques que gestiona la Paeria tinguin sistemes de ventilació nocturna en un termini
màxim de 5 anys.
381. Farem un pla pilot de motorització i ventilació nocturna en 5 escoles de la ciutat el
proper curs escolar 2017 – 2018.
382. Monitoritzarem en la meitat dels centres escolars responsabilitat de la
Paeria, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, les temperatures i nivells de CO2 i farem els estudis d’avaluació tècnics i
econòmics de les mesures per implantar sistemes de ventilació nocturna, prioritzant
l’obertura de finestres o la instal·lació de reixetes a finestres i portes.
383. Aprovarem el Pla d’inversions GreenAreas, tot cercant el suport financer de la
Diputació i del Departament d’Ensenyament, prioritzant les escoles que estiguin en
pitjor situació i fent una reserva anual de pressupost municipal.

5.6.3 Millora de la qualitat de l’aire
Lleida viu periòdicament episodis de contaminació atmosfèrica, tot superant el llindar de
partícules PM10 (partícules de diàmetre inferior a 10 micres) a l’atmosfera i altres
contaminants. La situació geogràfica enclotada de la ciutat propicia l’augment de la
contaminació atmosfèrica. Considerem que cal emprendre actuacions més decidides per
millorar la qualitat de l’aire, sobretot en períodes de boira o anticiclons, i així mitigar la
contaminació atmosfèrica. Les mesures es proposen en base a les recomanacions que els
científics van fer a les administracions dins el projecte europeu AIRUSE LIFE+ a la Comissió
Europea:
384. Fomentarem els incentius per als usuaris de vehicles nets amb mesures com la
preferència en la circulació o els descomptes en aparcaments per afavorir l’entrada
dels cotxes elèctrics.
385. Impulsarem de forma decidida totes aquelles iniciatives que ajudin els ciutadans en el
canvi a una mobilitat més sostenible, apostant per un transport públic de qualitat i
estudiant ajuts per al transport públic, especialment a qui doni de baixa aquells
vehicles més contaminants.
386. Farem un estudi tècnic per determinar la idoneïtat d’implantar a la ciutat zones de
baixa emissió, amb la possibilitat de restringir gradualment l’entrada dels vehicles més
contaminants si els criteris tècnics així ho aconsellen.
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387. Establirem, a partir de l’estudi tècnic, protocol municipal d’actuacions per als episodis
d’alta contaminació.
388. Implementarem a Lleida el protocol que recomana l’estudi AIRUSE LIFE+ per als
carrers amb major circulació, que consisteix a primer escombrar i aspirar i
posteriorment rentar amb aigua.
389. Revisarem la flota de vehicles que escombren i aspiren, per introduir, si són
necessaris, els canvis tècnics que es requereixin per fer-los més eficients.
390. Optimitzarem el calendari i la freqüència del rentat dels carrers en funció de la
temperatura de cada època de l’any.

5.6.4 Fauna
La fauna no és només un recordatori de l’entorn natural, amb el qual ens connectem
emocionalment. Tenir-ne cura és també una obligació per contribuir eficaçment a crear una
ciutat funcional, valenta, connectada amb els cicles naturals i que ofereixi un espai públic
habitable.
Els animals de companyia, especialment gats i gossos en el nostre entorn, són una part
important de les nostres vides, i de les nostres ciutats. Nosaltres els hem convertit en
animals urbans, i han esdevingut part de les nostres responsabilitats. La sensibilitat en
relació al benestar animal, la necessitat de regular la seva tinença i les responsabilitats que
incorpora, juntament amb el coneixement i el reconeixement dels serveis que ens presten,
individualment i en l’ecosistema de les espècies vives a la ciutat, ens condueixen a proposar
les següents actuacions:
391. Col·laborarem amb les entitats i especialistes en la gestió ecològica dels espais verds i
la protecció d'espècies animals.
392. Farem campanyes promovent que la tinença d’animals de companyia es faci de
manera responsable.
393. Crearem una nova ordenança municipal amb una profunda revisió de la llei de
protecció d’animal, amb l’objectiu que des de l’Ajuntament es pugui fer una política
local basada en criteris de benestar i protecció animals.
394. Treballarem braç a braç amb les clíniques veterinàries del nostre territori per tal de
dur a terme campanyes gratuïtes de col·locació del microxip i promocionar la
inscripció al Cens Municipal d’Animals de Companyia.
395. Millorarem les condicions de vida dels animals al Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia municipal (CAAC) ordenant mesures com la neteja de les estàncies sense
97

els animals a dins, evitant les temperatures extremes i les humitats i ampliant les
hores d’esbarjo.
396. Formarem a totes les persones que estiguin en contacte amb els animals del CAAC i
de la ciutat: operaris, treballadores, voluntaris i voluntàries i també el cos de
seguretat competent. De la mateixa manera que a ningú no se li acut posar un mestre
en una escola o un cuidador o cuidadora amb una persona gran sense la formació
adequada, els animals tenen necessitats específiques que han de ser conegudes per
poder se ateses.
397. Impulsarem una xarxa efectiva de publicitat i foment de l’adopció dels animals que
arriben al CAAC per evitar estades de llarga durada o cròniques dels cans. L’espai
municipal per acollir els animals de companyia perduts i abandonats ha de ser un
servei de qualitat, transparent i accessible a la ciutadania.
398. Posarem en marxa un veritable programa de control, cura i manteniment de les
colònies de gats de la ciutat amb programes de CES (Captura, Esterilització i Solta) i de
gestió de les colònies de gats mitjançant grups de voluntaris i voluntàries i amb
col·laboració amb les associacions animalistes de la ciutat, El model de les colònies
controlades de gats –formades per grups que ja convivien en aquell espai– permet
gaudir de la presència dels felins, eliminar la presència de ratolins i alleugerir els
problemes de superpoblació.
399. Activarem un pla de gestió de Gossos Potencialment Perillosos (GPP) municipal per
acabar amb la falta de control efectiu: 1 Amb una campanya de control de xipatge
especialment adreçada als GPP. 2 Amb una campanya informativa dels drets, deures i
responsabilitat adreçada als amos de GPP. 3 Amb l’adopció d'ordenances municipals
que ordenin l’esterilització d’aquests animals per controlar la seva població.
400. Durem a terme campanyes de sensibilització que combatin l’estigma dels gossos
catalogats com potencialment perillosos, en els quals l’abandonament es triplica, per
tal de reduir aquesta xacra fomentada per la desinformació i promoure l’adopció
d’aquests animals.
401. Mentre ampliem els espais verds i construïm una ciutat amiga dels animals, hem
d’avançar igualment en la gestió ètica de les poblacions i en la millora de la
convivència. Algunes espècies s’adapten tan bé a l’hàbitat urbà que poden posar en
risc la prosperitat d’altres espècies, o alterar el confort de viure a ciutat, o afectar el
patrimoni verd i construït i, fins i tot, la salut. Així s’esdevé amb els coloms, i per
aquest motiu realitzarem un control ètic de les poblacions de coloms mitjançant
pinso anticonceptiu.
402. Mantindrem els carrers i places nets d’excrements animals amb campanyes de
sensibilització continuades, amb promoció de l’ampolla d’aigua per netejar els orins,
amb més vigilància i amb sancions més dures per a les persones que faltin al respecte
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als seus veïns i veïnes abandonant els excrements de les seves mascotes. Mantenir
Lleida lliure d’excrements també és millorar la salut de les persones, especialment els
menuts en els espais de jocs infantils. Cal posar-hi remei amb urgència, cal ser valents
i afrontar amb contundència el problema incívic d'alguns ciutadans i ciutadanes.
403. Habilitarem zones d’esbarjo per animals i pipicans als diferents barris de la ciutat per
tal d’incentivar el seu ús i millorar la qualitat de vida dels animals i els seus propietaris.
Estem decidits a evitar que s'utilitzin els portals, les columnes dels edificis, els arbres,
les places, jardins i carrers per passejar les mascotes deixant els seus orins i
excrements escampats per la ciutat.
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6. Una ciutat democràtica
Governar. Un dels objectius d’un govern democràtic és que el govern estigui cada cop més
en mans de la ciutadania. D’una ciutadania informada. D’una ciutadania empoderada i
compromesa. Volem teixir amb les dones i els homes de Lleida una ciutat participativa, una
realitat construïda conjuntament. Associacions veïnals, gremials, culturals, esportives...
han de ser la sang que flueix en els nostres carrers.
Aquest dinamisme ha de trobar el seu reflex en la participació en la presa de decisions
polítiques. Des del Comú de Lleida ens comprometem a afavorir al màxim aquesta
participació, com a mètode d’incidència directa en la construcció conjunta de la ciutat.
També a actuar de manera màximament transparent, a facilitar al màxim el control de com
es duen a terme les decisions i de com es gestiona allò que és de tots els lleidatans i
lleidatanes.
La construcció conjunta del projecte ciutadà reclama una ètica de l’Administració amb la
qual ens comprometem, una ètica compromesa amb una gestió política transparent i
previsible, amb el foment d’una societat civil forta i participativa, amb l’obligació de retre
comptes en l’àmbit administratiu i en el financer, amb la llibertat d’informació i d’expressió,
amb l’eficiència i l’eficàcia, amb la contractació responsable, amb la plena democratització
de la política municipal, amb el compromís amb el bé comú, amb allò que en definitiva
anomenem Bon Govern
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6.1 Participació
La Participació es un dels pilars fonamentals en el desenvolupament d’una societat
democràtica, i de manera especial en el desenvolupament i la vida de les ciutats. Venim,
però, d’uns temps en què la participació no tant sols no s’ha promocionat sinó que més
aviat ha estat ignorada i arraconada. Cal reprendre l’esperit d’implicació i comprendre que
la participació ciutadana és clau per a un bon desenvolupament de la ciutat.
Ens comprometem amb una Democràcia autènticament participativa i decisiva, exercida
de baix a dalt. Els ciutadans i les ciutadanes han de poder exercir la iniciativa i alhora el
control de l’acció política. Per aquest motiu proposem les següents actuacions:
404. Impulsarem i afavorirem les Assemblees de barri, que han de ser part fonamental en
l’organigrama de funcionament de l’Ajuntament. Constituïdes per tots els col·lectius i
persones vinculades al barri (veïns, persones que hi treballen, associacions veïnals,
culturals, socials o empresarials, AMPAS de les escoles...). no poden ser simples
corretges de transmissió sotmeses al poder sinó font d’iniciativa i de decisió.
405. Potenciarem els Pressupostos participatius, de manera que les Assemblees de barri
tinguin poder decisori sobre l’ús preferent de les partides pressupostàries concretes
que hi seran assignades. Considerem que dins dels pressupostos assignats, les
decisions de les assemblees de barri han de ser vinculants en els temes que afecten el
barri. No es tracta que els veïns i veïnes puguin decidir entre alternatives tancades
presentades per l’Ajuntament, sinó que puguin realment gestionar el seu pressupost.
406. Traslladarem la idea de participació de baix a dalt fins a l’òrgan executiu del govern
municipal. Si bé per llei està format per l’Alcalde i els regidors i regidores, es buscarà la
manera de crear un executiu ampliat, les decisions del qual seran les que prengui
l’executiu, que incorpori de manera efectiva 1 representant de cada Assemblea de
barri i 4 representants dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
407. Desvincularem el mandat dels i les representants de les Assemblees de barri dels
mandats polítics a l’Ajuntament per tal d’afavorir la independència i evitar relacions
clientelars. D’una banda separant els anys en què es produeix el relleu en els dos
àmbits. De l’altra, fent que el representant a l’executiu ampliat pugui ser una de dues
persones elegides per l’Assemblea en períodes de 4 anys encavalcats.
408. Establirem noves formes de participació i sobirania que obrin la gestió municipal a la
cogestió i l‘autogestió tant dels espais i equipaments públics que, precisament per
públics, són de la ciutadania.
409. Implementarem un sistema de Votació Telemàtica municipal per fer consultes a nivell
de barri o de ciutat. Utilitzant els mitjans tecnològics actuals s’ha de convertir en una
eina habitual d’ús fàcil i eficaç per tal d’agilitzar els contactes i generar una proximitat
entre els i les representants municipals i els representats i representades.
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410. Realitzarem Consultes ciutadanes vinculants, tant per a les actuacions que s’hagin
d’efectuar sobre l’entorn més proper de les persones com per a les obres o inversions
de gran envergadura, i de manera especial per a qualsevol decisió que afecti de
manera fonamental el rumb de la política o impliqui compromisos que abastin més
d’un mandat. Ens comprometem a realitzar una primera consulta vinculant en el
termini màxim d’un any sobre aspectes rellevants de la política municipal. No n’hi ha
prou amb una administració informativament oberta. Cal anar un pas més enllà, cap a
la Governança oberta.
411. Modificarem el Reglament de Participació Ciutadana, per reforçar el caràcter
vinculant de les consultes que amb aquest caràcter es facin, els aspectes que
abraçaran i la freqüència amb què es realitzaran.
412. Treballarem per l’exercici del dret a decidir el seu futur col·lectiu dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya, exactament de la mateixa manera i pels mateixos principis
que estem compromesos amb la participació activa i les consultes a la ciutadania pel
que fa als afers municipals.
413. Crearem una unitat mòbil de participació que recorri periòdicament espais més
apartats del nucli urbà com l'Horta o barris més perifèrics, per tal de donar
l'oportunitat a la població que hi viu de conèixer els processos electorals, informar-se,
tractar els temes que els preocupen. Aquesta unitat mòbil facilitarà el vot telemàtic a
les persones que ho necessitin en els processos de pressupostos participatius i a les
consultes ciutadanes.
414. Transformarem el Butlletí de la Paeria en un autèntic mitjà de participació ciutadana,
gestionat de manera independent i amb criteris de pluralitat. En ell han de trobar un
espai d’expressió i d’arribada a les llars de la ciutat tant l’acció de govern com les
opinions i actuacions dels partits i les plataformes i agrupacions ciutadanes. El Butlletí
ha d’arribar a tota la ciutat i cal aprofitar els canals de correu ordinari que arriben a
l’Horta per portar la revista, o a Raimat i Sucs.
415. Farem que el Canal Paeria que actualment es pot veure en busos urbans i també a les
pantalles de l'OMAC tingui el mateix funcionament. Hauria de tenir el mateix
funcionament i coordinació que acabem de descriure per al Butlletí de la Paeria.

416. Activarem, a més dels canals de participació i decisió, canals de comunicació
municipal preferentment informatius sobre accions a efectuar a les diferents barris i
zones del municipi, perquè els veïns i veïnes en siguin sabedors i puguin fer
aportacions de millora mitjançant els canals que es disposin per a tal efecte.
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6.2 Transparència
El foment de la participació ens compromet amb la idea d’una societat construïda entre
totes i tots en què el govern és servidor i no director. El foment de la transparència ens
compromet amb la idea que els i les representants han de retre comptes del que es fa amb
allò que és de tothom. En conseqüència, ens comprometem amb les següents mesures:
417. Impulsarem una ordenança de la transparència de la ciutat de Lleida per tal
d’assegurar una veritable administració oberta i accessible a la ciutadania. En aquest
sentit, promourem que l'Ajuntament obri a la ciutadania els comptes, les
contractacions i les concessions administratives de l’Ajuntament.
418. Realitzarem una auditoria tant dels comptes com del deute de l’Ajuntament de Lleida.
Amb els mecanismes interns de què disposa l’Ajuntament i amb mecanismes de
participació ciutadana. Es contractaria una auditaria externa en cas que es considerés
necessària després d’aquest procés.
419. Inclourem als contractes que surten a concurs públic, no a les contractacions menors
de caràcter administratiu, l'obligatorietat de lliurar una auditoria externa anual a
l'Ajuntament, tal i com hauran de fer totes les empreses i entitats que tenen un
elevat volum d’activitat amb l’Ajuntament.
420. Assegurarem l’accés públic als comptes municipals, als decrets i la contractació per tal
que qualsevol persona pugui conèixer en què es gasta l’Ajuntament fins l’últim euro.
421. Millorarem l’estructura informativa de l’Ajuntament i treballarem perquè les
informacions que es publiquen al web municipal no només hi siguin, sinó que sigui
fàcil trobar-les i tothom pugui accedir a la informació d'interès de manera àgil,
entenedora i eficient.
422. Implantarem una Guia de recursos global per tal que la ciutadania conegui a què té
dret i com accedir-hi. Cal que la guia sigui realment útil, única, no fragmentada, ben
ordenada. Estudiarem la possibilitat de crear una App a través de la qual la ciutadania
pogués saber des de quan li ha d'arribar un rebut de l'IBI o si té dret a una bonificació
determinada fins en quina zona escolar està o els recursos educatius i socials que té al
seu abast.
423. Vetllarem perquè l’accés a places de personal funcionari i laboral a l’administració
municipal es faci amb la transparència més absoluta i igualtat d’oportunitats i amb
criteris de mèrits i capacitats.
424. Farem de la transparència en la contractació publica una màxima. Assegurarem la
publicitat de tots els contractes, per tal que totes les empreses interessades puguin
concursar amb igualtat d’oportunitats, assegurant l’accés a la contractació municipal
tant a les petites i mitjanes empreses com a autònoms i autònomes.
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6.3 De l’Administració i els càrrecs
6.3.1 Una Administració ètica
El rigor, la justícia i l’equitat han de presidir la gestió dels diners i dels equipaments públics.
L’economia pública ha d’estar al servei de la societat i del bé comú. Cal una gestió
econòmica transparent i presidida per la consciència d’estar administrant uns recursos que
són de totes i cada una de les persones de Lleida i que han d’estar al seu servei.
Per aquest motiu, l’eficiència esdevé una exigència no només legal sinó moral i el mateix
s’esdevé amb la transparència que és tant una exigència moral com la garantia que la
ciutadania pugui fiscalitzar l’acció de govern per si la moralitat trontolla.
Ens comprometem a combatre amb rigor les xarxes de favoritismes, clientelismes i tractes
desigualitaris. Amb aquest objectiu, la publicitat i transparència en les contractacions o
l’augment del nombre tant de contractes com de subvencions de tipus competitiu en
detriment d’aquelles que són nominals.
L’Administració ha de implementar criteris ètics també amb el seu propi personal. Així, per
exemple, elaborarem un Protocol per a la prevenció de qualsevol tipus d’assetjament sexual
a l’Ajuntament i en farem el seguiment, o afavorirem la contractació a l’Ajuntament de
dones víctimes de la violència masclista.
En l'ús dels seus propis recursos, la Paeria adoptarà criteris ètics i de bé comú, tant a l'hora
de determinar les empreses i entitats amb què treballarà (banca, energia, proveïdors...)
com en la determinació de les empreses i entitats concretes que rebin un suport específic.
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6.3.2 Una administració eficient
Una Administració al servei de la ciutadania, optimitzada, àgil, adaptada a les noves
tecnologies i amb vocació de servei. La gestió de l’administració local es basarà doncs, en la
simplificació administrativa, la transparència i la tramitació digital, tot plegat per facilitar
les relacions amb la ciutadania i promoure la riquesa social.
Impulsarem, en col·laboració amb tots els agents implicats, un Pla de Qualitat de
l'Administració Municipal adreçat a millorar el funcionament general del conjunt dels
serveis públics, amb l'adopció del següent conjunt d’iniciatives:
425. Optimitzarem el funcionament de l'Administració municipal. S'aprofitaran els
mecanismes ja existents, s'implementaran les seus electròniques necessàries per
tramitar tots els procediments administratius i simplificarem les tasques burocràtiques
establint criteris unitaris de gestió de dades personals. Fomentarem i facilitarem
l’extensió de la cultura del nou mitjà que suposa internet.
426. Impulsarem mesures per a la formació permanent dels treballadors i treballadores
municipals, tant funcionariat com personal laboral, com element clau que
l’Administració no hauria de negligir mai i que resulta determinant en la qualitat del
servei que hem de prestar.
427. Aprovarem una nova Relació de Llocs de Treball, cercant un ampli acord sindical, per
fixar amb claredat les competències de cada treballador públic funcionari o laboral,
assegurar el sou dels i les treballadores públiques i evitar que depenguin de voluntats
polítiques o de possibles preferències del caps de departament.
428. Millorarem l’accés de la ciutadania a l’administració local mitjançant la creació
d’oficines d’atenció publica descentralitzada o oficines municipals de barri, que
contaran amb un mínim de dues persones: un/a Assistent Social i un/a
Administratiu/va. Aquestes oficines de proximitat ajuden les AAVV en la feina de “fer
barri”, de connectar persones, d’assumir projectes col·lectius, de resoldre dificultats.
429. Fomentarem que els i les treballadores de l’Ajuntament siguin sempre percebudes
com persones col·laboradores de la ciutadania, respectuoses i mereixedores alhora de
tot el respecte.
430. Fomentarem l'ús de programari lliure a l'administració local, per la seva disponibilitat,
la seguretat, la possibilitat de la participació ciutadana, l’adopció d’estàndards oberts,
entre d’altres.

431. Establirem plecs de condicions exigents per a les empreses que siguin contractades i,

en qualsevol cas, es revisarà el grau de compliment dels plecs de condicions per part
de les empreses que en l'actualitat realitzen aquestes tasques, quan els serveis no els
presti directament l’Ajuntament.
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6.3.3 Una ètica dels càrrecs polítics,
Els càrrecs polítics que representen la ciutadania han de ser exactament això, la
representació al servei de la ciutat que els ha elegit, sense privilegis i amb una estricta
regulació de la seva dedicació i les seves retribucions. La voluntat de manar ha de cedir el
pas a la voluntat de servir. Des d’aquesta perspectiva, adoptarem les següents mesures:
432. Habilitarem un Codi ètic dels treballadors i treballadores de l’administració de
l’Ajuntament i dels càrrecs polítics, que estableixi entre altres coses una clara distinció
entre els àmbits públics i privats, de manera que es regulin al detall qüestions com
l'obtenció d'obsequis, els desplaçaments, les dietes o la disposició de vehicles oficials.
El codi ètic incorporarà també la revocabilitat i la limitació de mandats.
433. Exigirem la dedicació política exclusiva. La tasca al capdavant dels afers públics de la
ciutat requereix tota la dedicació i no és compatible amb les duplicitats de càrrecs
polítics que actualment estan generalitzades, i que generen una dedicació insuficient.
434. Reduirem les retribucions actuals totals corresponents a l’alcaldia i les regidories
aproximadament en un 30%, que és el que actualment reben en conceptes diversos
com les dietes. El salari, que es correspon amb els salaris del personal de les
administracions públiques amb un nivell de responsabilitat equiparable, ha de ser,
sense excuses, el topall retributiu, i no el punt de partida a partir del qual acumular
altres retribucions. Entesa la tasca política com vocació de servei, no es pot pretendre
establir comparacions entre els salaris polítics i els que cobren els càrrecs de
responsabilitat a l’empresa privada.
435. Eliminarem les dietes fixes, que seran substituïdes en el cas de desplaçaments
necessaris per l’abonament de les despeses que hagi comportat, sempre degudament
justificades.
436. Reduirem dràsticament, atès l’abús que se n’ha fet, el nombre de càrrecs de
confiança, que també veuran el seu salari reduït en la mateixa proporció que el dels
càrrecs electes, sense prejudici de la consciència que, per exercir la seva funció, un
càrrec electe necessita sovint, a més del personal propi de l'Administració, de
persones de confiança qualificades i amb les quals comparteix el seu projecte polític.
En qualsevol cas, sempre es faran públics els criteris adoptats per als seus
nomenament.
A banda d’aquests criteris, aplicables de manera general als càrrecs polítics i a personal de
l’administració, el Comú de Lleida estableix unes exigències ètiques internes que ha de
signar tot càrrec electe. Es poden veure al document Codi d'ètica política del Comú de
Lleida, que es pot trobar al web www.comudelleida.cat, apartat “què volem”. En
destaquem algunes també en aquest document a l’annex Codi ètic del Comú de Lleida.
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7. De barris i horta
Hem esposat al Bloc temàtic el conjunt dels principis amb què estem compromesos i que
vertebren el nostre programa al llarg dels diversos àmbits, així com les mesures en què
aquests principis s’han de concretar per transformar la realitat de la nostra ciutat.
La ciutat, però, no és uniforme. D’una banda, per l’excepcional presència de l’Horta i de les
Partides formant part del mateix municipi. De l’altra, per la diversitat dels seus barris i de la
seva gent, font de riquesa, de dinamisme i alhora d’interessos i problemàtiques diferents
sobre les quals cal actuar.
Al llarg del Bloc Temàtic hem exposat el nostre compromís amb promoure una ciutat cada
cop més governada per la seva ciutadania, per les seves veïnes i els seus veïns, i amb un clar
protagonisme dels seus barris en els seus propis afers i en la vertebració general. Per això a
l’epígraf de participació insistíem en la importància de les Assemblees de barri.
Impulsarem la descentralització de la gestió municipal i els serveis d'atenció a la
ciutadania, com contempla la proposta de reglament de participació ciutadana del Comú de
Lleida. Obrirem als centres cívics dels barris punts d'atenció i de registre aprofitant les
facilitats que donen les noves tecnologies.
Compromesos amb aquesta idea de l’acció política, hem fet des dels inicis política al carrer,
ens hem reunit una i altra vegada amb veïns i veïnes dels diversos barris de la ciutat per
escoltar, per aprendre, per servir. Hem recollit al llarg d’aquestes trobades les reflexions i les
demandes sobre les necessitats específiques de cada barri, i així les traslladem en aquest
segon bloc. Farem tot allò que estigui a les nostres mans per satisfer-les.
En quin ordre? Naturalment en aquell que determinaran les futures Assemblees de barri en
l’ús lliure de les partides pressupostàries que s’assignin en uns pressupostos realment
participatius i en aquell que el govern municipal decideixi en els aspectes que cal abordar
de manera unificada per al conjunt de la ciutat.
El programa està en permanent construcció, i el que posem a les vostres mans constitueix
més que un document tancat una mostra molt representativa del protagonisme que
defensem que han de tenir els barris en la construcció i la vida de la ciutat, i de l’esperit que
ha de conformar la relació entre els barris i el govern municipal.
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7.1 Horta de Lleida

L’horta de Lleida es l’àmbit geogràfic i històric, d’agricultura de reg intensiva, en regim
d’explotació familiar i tradicional, que envirolla la ciutat. Abasta 52 partides, les quals
encara avui conserven llur personalitat pròpia. Ocupa una superfície d’unes 20.000 Ha.,
repartides a totes dues bandes del riu Segre, amb prop de 10.000 habitants.
Es parla molt de paisatge agrari, del seu valor i de la necessitat de preservar-lo, però sovint
s’oblida que aquest és un paisatge estrictament associat a l’activitat que s’hi practica i a les
persones que exerceixen aquesta activitat. Cal, doncs, protegir els homes i les dones que
exerceixen l’activitat agrària a l’horta de Lleida no només per la seva condició de ciutadans
i ciutadanes amb els mateixos drets que tota la ciutadania, sinó també com única manera
de preservar aquest paisatge agrari i aquest patrimoni tan propi d’aquest entorn de ciutat
tan nostre, però sense permetre que aquest segon vessant eclipsi el primer. No és
admissible que a l’entorn urbà només es parli de posar mesures al servei de les persones i
que a l’entorn rural sovint les persones semblin ser valorades només com a conservadores
de l’entorn.
Malgrat la històrica productivitat de l’Horta de Lleida, ja fa anys que la seva població viu una
persistent davallada de la seva renda. Aquesta situació de manca de futur econòmic
provoca l’abandonament, quan no la fugida, de la seva gent jove, i impedeix el relleu
generacional. Tot plegat, el panorama resulta força preocupant, i per contribuir a redreçar
la situació, tot i ser conscients que molts aspectes depenen de conjuntures que ultrapassen
l’àmbit local, ens comprometem amb les següents actuacions:
437. Promourem els circuits curts de comercialització entre l’horta i la ciutat i
promocionarem productes de marca pròpia. Volem fer que l’horta sigui un dels
motors productius i comercials de la ciutat, de manera que es converteixi en “el rebost
i jardí de Lleida”.
438. Promourem mecanismes que facilitin l’accés a les finques, que hi són. Promourem la
creació de vivers de pagesos i pageses començant per la cessió en ús de terres de
propietat municipal.
439. Posarem en funcionament noves eines com la figura del dinamitzador de joves per
acompanyar-los en el seu procés d'instal·lació i crearem un espai al portal web
municipal amb tota la informació necessària sobre ajuts, tot tipus de tràmits i un
Observatori jove per seguir l'evolució dels joves agricultors i agricultores de Lleida.
440. Impulsarem la creació d’estructures de comercialització, com obradors col·lectius de
propietat mixta municipal i cooperativa, que ajudin a la producció.
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441. Rebaixarem l’IBI Rústic un 20% per compensar l'excés de pressió fiscal a la nostra
pagesia que ha resultat de la «cadastrada». Cal adaptar els impostos de propietat a
l’activitat de la finca. No té sentit que les finques agrícoles en producció paguin
impostos urbans pel fet d’estar en zones urbanitzables.
442. Augmentarem la bonificació de l’IBI rústic a les instal·lacions i edificacions necessaris
per l'activitat agrària fins al màxim legal del 95%. Fins que no s’aprovin les noves
valoracions cadastrals de les construccions i instal·lacions agràries cal compensar la
«cadastrada» per impedir sagnar encara més la nostra pagesia amb impostos
desproporcionats.
443. Impulsarem la instal·lació de la fibra òptica i banda ampla a l’horta, per tal que sigui
possible potenciar les noves tecnologies en el camp de la intel·ligència artificial amb
aplicacions de l’estil de Waatic o altres sistemes de control intel·ligent per a l’aplicació
de productes fitosanitaris. És important també estudiar amb tota la població afectada
com impulsar la implantació del wifi a l’horta.
444. Impulsarem el conreu al municipi d'espècies no transgèniques, donant facilitats a
agricultors i agricultores amb sortides comercials dels productes ecològics i de
proximitat. Aspirem així que la pagesia de l’Horta trobi sentit a aquesta transició i que
en un futur es pugui aconseguir que al terme municipal no es conreïn varietats
transgèniques i declarar Lleida municipi Lliure de Transgènics.
445. Treballarem perquè el paper fonamental de les dones en l’àmbit rural es tradueixi en
una major presència en els llocs de presa de decisions com els consells rectors de les
cooperatives o les taules preu.
446. Impulsarem la creació de grups de consumidors i consumidores de productes
ecològics i de proximitat mitjançat la cessió gratuïta de locals municipals.
447. Promourem els menjadors ecològics en totes les escoles bressol i les escoles
d’educació primària. En el cas dels càterings adjudicats per concurs públic, s’inclouran
clàusules en els concursos que afavoreixin aquelles propostes compromeses amb el
menjar ecològic.
448. Ampliarem les parades de productes ecològics i de proximitat dels mercats de dijous i
dissabte i també les promourem en els mercats municipals.
449. Potenciarem la marca “productes de l’horta de Lleida” i la implantació de seccions
especialitzades en superfícies comercials i comerços de Lleida.
450. Impulsarem un pla d’inversions plurianual per incorporar vorals de vianants i
il·luminació als principals camins d’accés a l’horta de Lleida. Millorarem els accessos i
camins secundaris i impulsarem un ambiciós pla de reparació i manteniment dels
camins de l’Horta. Es de justícia que bona part dels impostos municipals que aporta
l’Horta de Lleida es reinverteixin en l’Horta.
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451. Potenciarem la mobilitat sostenible i accessible per a tots els residents de l'horta
mitjançant un sistema tarifari integrat de taxi i bus a demanda.
452. Garantirem aigua potable a tota l’horta de Lleida amb la implantació dels drets de pas
d’infraestructures necessari perquè la xarxa d’abastament d'aigua arribi a totes les
llars i industries agràries i ramaderes.
453. Reforçarem l’operatiu del vigilància dels mossos d’esquadra amb patrulles de policia
Local mitjançant la previsió d’augment de efectius de la Guàrdia Urbana.
454. Posarem videovigilància a les illes d'abocadors pels abocadors il·legals a l’Horta.
455. Cercarem a curt termini un espai municipal per instal·lar una Residencia de dia a
l’Horta de Lleida. La gent de l’horta te els mateixos drets que la de qualsevol barri de
la ciutat i l'envelliment de la població requereix afrontar els reptes de futur per la cura
de la nostra pagesia. En previsió per als propers anys inclourem al POUM la reserva
d'equipament necessaris per poder construir una Residència de dia per a la gent gran.
456. Promourem un Centre d’interpretació de l’horta de Lleida, cercant una ubicació a
l’horta per donar a conèixer i reconèixer la cultura agrària de la Comarca i la seva
historia que ha conformat el paisatge i la gent de la nostra terra.
457. Crearem un Banc de terres d'aquelles finques privades i públiques no cultivades per
posar-les a disposició de la pagesia i persones emprenedores que les vulguin conrear.
Promourem també els horts social amb terrenys privats abandonats.
458. Establirem un diàleg fluid amb les associacions de l’horta per tal que qualsevol mesura
parteixi de les seves necessitats reals i no de dissenys de despatx i valorarem amb
elles temes com el transport públic, la seguretat o els robatoris.
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7.2 Bordeta
D’acord amb el compromís amb la descentralització i la participació que mantenim,
promourem i donarem suport al consell de Barri de la Bordeta. És aquest el model que
volem estendre a tota la ciutat com un pilar d'una nova forma d'entendre el govern
municipal i la gestió de la ciutat.
Sembla haver clara coincidència que el barri necessita incrementar el clima de comunitat.
Aquesta millora ha d’anar de la mà de dos elements clau que han de potenciar-se
mútuament:
• La conservació i impuls de l’ecosistema comercial.
• La millora dels espais públics i de la vialitat, fent-los agradables i còmodes,
afavorint tant el passeig com la trobada.
Altres element poden resultar valuosos a banda d’aquestes dues peces clau, com l’ajut a
activitats de barri, jornades, balls o fires.
Urbanísticament és una evidència que cal millorar els accessos rodats al barri, que generen
grans pèrdues de temps en els desplaçaments. Els embussos a la zona de la rotonda del
Mestre són fruit de la nefasta gestió urbanística que ha fet el govern municipal de la zona
de Copa d'Or. El que havia de ser un barri residencial ha acabat sent una zona d'oci i
mitjanes superfícies mitjançant les successibles modificacions dels solars en zones
comercials i com era d'esperar, les connexions viàries pensades per un barri no han pogut
absorbir la mobilitat generada per una zona comercial improvisada.
Les solucions a la situació actual passen per ampliar i millorar els accessos a Copa d'Or i per
desenvolupar la nova rotonda de gran capacitat i interconnexió projectada a l'est del barri.
Malgrat tot, cal ser realistes amb la capacitat d'inversió d'un Ajuntament fortament
arruïnat pels successius governs socialistes. Caldrà ser imaginatius en l'impuls del
desenvolupament residencial per aconseguir que s'executi la vialitat que falta al barri.
Cal solucionar urbanísticament els voltants del Molí de Sant Anastasi donant continuïtat
d’espai verd a la plaça interior de Sant Anastasi, l’entorn del molí i connectant amb el
carrer Palauet. Cal posar en marxa un Pla d’actuació urbanística que doni una solució
econòmicament viable a la rotonda del carrer Palauet amb l’avinguda de les Garrigues i
donar sortida al carrer del Sícoris.
Mentre tant cal solucionar urgentment la manca de seguretat vial en aquest encreuament
entre les avingudes de les Garrigues i Flix i els carrers Juneda i Palauet, posant-hi semàfors
de manera provisional.
Defensarem de forma decidida l’actual Bosquet de Palauet com a zona verda de protecció
paisatgística al nou planejament de Lleida i a la ordenança de paisatge. Cal aprofitar i
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preservar les actuals àrees naturals amb arbrat ja desenvolupat per anar conformant un
paisatge urbà amb amplies zones verdes i illes de resguard urbà.
Les vores del Canal der Serós han de passar a ser zones enjardinades i esdevenir una via
agradable de connexió entre el barri i el Parc de l’aigua.
Cal, dins del Pla de voreres que durem a terme al conjunt de la ciutat, millorar la connexió
de carrils bici amb el nucli urbà del Lleida, pacificar el trànsit del barri transformant en
zones 30 i 20 els carrers secundaris, i fer un pla de carrers per a vianants mitjançant un
procés de participació ciutadana. És necessari solucionar el problema de seguretat vial per
a les persones que representen les voreres de l’últim tram del carrer de Les Roses amb,
rasants de vorada intermitents que superen els 40 cms d’alçada entre la vorada i la calçada.
Són també necessaris passos elevats a l’Av. De les Garrigues amb carrer Palauet i a Miquel
Batllori a l’alçada de Sant Paulí de Nola, així comi obrir un pas directe a l’escola Parc de
l’Aigua i a la bressol municipal. Cal igualment donar solució al problema de seguretat vial
per les persones que representa els parterres dels arbres tallats a diversos carrers del barri
com ara Hostal o Av. De les Garrigues.
Recuperarem la casa torre Patriot, ara molt abandonada com a equipament com a centre
pel jovent o com a centre d’interpretació de l’Horta, en zona més tranquil·la i oberta.
L’assemblea veïnal va decidir que El Molí de Sant Anastasi fos museu de l’aigua. Així es va
fer saber a l’Ajuntament que va iniciar la remodelació sense acabar-la. Cal acabar les obres
per obrir el Molí com a nou equipament per al barri.
L’acabat de la plaça dels Drets Humans serà decidit mitjançant consulta popular.
Per seguretat i salut pública cal forçar el trasllat de les torres d’alta tensió del carrer
Ludovic Pius i els antics pals que sostenen encara cablejat de baixa tensió al descobert als
carrers Puigverd, Juneda, o al carrer Àger entre d’altres.
Com a la resta de la ciutat, solucionarem els problemes d’il·luminació nocturna controlant
estrictament a la companyia del servei d'il·luminació mentre no es pugui recuperar la
gestió pública del servei. Cal solucionar amb urgència molts fanals damunt l'arbrat que no
il·luminen bé les voreres o espais públics completament a les fosques com el Parc de
l’Aigua o en què falla la il·luminació com el carrer Carrasco i Formiguera.
En l’àmbit de la seguretat i els serveis cal solucionar els problemes d’incivisme provocats
per algunes de les famílies reubicades per serveis socials i també per algunes famílies que
ocupen pisos. Cal més presencia de treballadores familiars per mediar en els possibles
conflictes d’integració, educadors de carrer i assistents socials al barri. Estudiarem
igualment les possibles mediacions per aconseguir l’ampliació de l’actual Centre
d’assistència primària. Cal que el barri compti amb una biblioteca amb les condicions i
dimensions necessàries, integrada en la futura xarxa de biblioteques de la ciutat i en la
xarxa d’intercanvi de biblioteques de la Generalitat.
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Solucionarem d’una vegada la contaminació olfactiva procedent d’una fabrica de pinso de
procedència animal situada al polígon dels frares. Acabarem amb les males olors al barri
simplement fent complir l'Ordenança Municipal de civisme i convivència de la ciutat. Cada
any, a l'arribar l'estiu, al barri de la Bordeta i voltants, i en menor mesura al barri de
Magraners, Pardinyes i la zona de l'Avinguda del Segre, es repeteixen les queixes veïnals
per les males olors procedents de l’Industria Subcarns Echevarria, ubicada a la perifèria del
polígon dels Frares, al llarg de tot l’any i que a l’estiu impedeixen poder obrir les finestres.
Fa molts anys que dura la problemàtica i mai no s'ha donat una solució ni per part de
l'empresa ni per part de l'Ajuntament de Lleida. En aquest sentit també revisarem altres
molèsties per males olors o emissions de pols de les industries dels polígons.
Farem al Pla general la reserva dels terrenys necessaris per construir el baixador de la
Bordeta a la zona entre la via del tren i l'Avinguda Amposta. Les rodalies de Lleida són una
reivindicació que ve de lluny i avergonyeix la deixadesa que han tingut tots els governs
municipals i nacionals durant tots aquests anys. Ha de ser una aposta ferma i un treball
intens per aconseguir la implicació de totes les administracions per revertir un dèficit
històric, no només a la Bordeta, sinó a tota la ciutat de Lleida i la seva àrea d'influència.
Els aparcaments dissuasius als barris són una prioritat, no només per atreure clients als
comerços, en aquest cas de la Bordeta, sinó per millorar la mobilitat a tota la ciutat. Hem
defensat i seguirem defensant mesures fiscals d'incentius i pressió per aconseguir que els
solars buits es destinin a aparcaments provisionals. En els treballs de debat del nou POUM
vam proposar la construcció d'aparcaments dissuasius subterranis als barris com a
equipament comunitari obligatori en el desenvolupament de les noves zones de promoció
urbanística.
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7.3 El Clot
El barri del Clot forma part de la gran zona de Lleida integrada per Puis XII- Germanor,
Universitat, Ricard Vinyes-Zona Alta i el mateix barri del Clot.
El barri del Clot pateix un greu dèficit d'instal·lacions i equipaments municipals en
concordança a la població que acull. No pot ser que una població que supera els 20.000
habitants no disposi dels equipaments comunitaris adequats o s’hagi de desplaçar a un
barri veí per ser atès per les assistentes socials, per posar un exemple clar.
Es necessari trobar un emplaçament per un Centre Cívic, on poder atendre a més les
necessitats de serveis socials del barri amb proximitat, i un Casal de Jovent al barri del Clot
i Confluències, imprescindibles per revitalitzar l’activitat d’entitats i l’associacionisme
veïnal, així com per donar cabuda als serveis socials i d’atenció ciutadana descentralitzats
amb què estem compromesos.
El barri presenta una important diversitat cultural, tant enriquidora com necessitada de
polítiques actives que afavoreixin l’intercanvi i la integració. Així, la creació d’un casal de
joves al barri ha d’anar acompanyada d’un procés d’acompanyament d’educadors de
carrer per fomentar un oci sa i un creixement personal i col·lectiu en valors de solidaritat i
companyonia. Cal repensar els usos de les actuals instal·lacions municipals de la plaça dels
Amics de Lleida per encabir espais de trobada d’associacions i el jovent del barri.
Pel que fa a la mobilitat al barri, abordarem la conversió dels carrers interiors i estrets del
barri, com Alfred Pereña o la zona de xalets en zones 30 i 20 per tal d’abordar una decidida
pacificació del. Plantegem allargar els corredors de vianants per vertebrar una veritable
xarxa de carrers pacificats amb mesures com la prolongació de Pi Margall fins a la plaça del
Treball com a carrer de plataforma única per a vianants. Totes les actuacions de
reurbanització de carrers han d’anar acompanyades d’un veritable procés participatiu per
repensar col·lectivament el barri. Aquestes actuacions seran part d’un pla de voreres i
urbanització de carrers a tota la ciutat amb una durada de dos mandats. Millorarem la
mobilitat i l'accessibilitat dels vianants amb la implantació de nous passos de vianants,
sobretot a la zona del la plaça del Clot de les Granotes i Príncep de Viana. És important
també recuperar espais per als vianants espai en zones innecessàriament destinades als
cotxes com la cruïlla entre Nadal Meroles i la plaça del Clot.
El procés de pacificació de la mobilitat del barri ha de comptar amb la construcció d’eixos
de carril bici que permeti un canvi decidit i segur integrat en la nova mobilitat dels barris
de la ciutat.
Estudiarem traslladar la parada de la línia d’Alfarràs d’Alcalde Porqueres a la placeta on
conflueixen el carrer Pallars amb Ramon Llull. Una solució podria passar per alinear les
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voreres de Ramon Llull i Alcalde Porqueres per deixar un espai ampli que permeti alhora
l’espera dels passatgers i el pas de vianants.
Impulsarem un procés participatiu amb tot el veïnat per repensar la plaça del Clot, que
definitivament rebrà de manera oficial el nom popular. Mentrestant es repararan i
renovaran el mobiliari urbà i el parc infantil.
El Clot gaudirà de la proximitat del gran Parc Urbà del Noguerola. Un gran Parc Urbà que
està projectat al nord del passeig de l'Onze de Setembre fins a l’avinguda de Pinyana, dos
cops més gran que la zona arbrada dels Camps Elisis i que ha de ser un dels grans pulmons
verds de la ciutat, per dotar-la de qualitat de vida i d’espais verds de gran qualitat.
Cal fer un treball intens i decidit en matèria de seguretat al barri del Clot, mitjançant un
increment de la presència de la Guàrdia Urbana i amb accions preventives amb els serveis
socials per tal d’erradicar les zones de tràfic d'estupefaents. No es pot permetre la
degradació social del barri amb l’expulsió dels seus veïns i veïnes per l’existència de zones
controlades per narcotraficants.
Com a la resta de barris de ciutat descentralitzarem el govern municipal i la gestió dels
serveis bàsics del barri com el control de la neteja, l'enjardinament o les petites obres
d’urbanització i reparacions. La descentralització i la proximitat al ciutadà ha de permetre
millor serveis i fer-los més adequats a les necessitats reals.
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7.4 Mariola
La Mariola és un dels barris amb més personalitat de la ciutat i tradicionalment amb més
sentiment de pertinença a una comunitat. Després d’uns temps en què es va invertir en el
barri, a les darreres dècades ha patit un deteriorament progressiu que cal capgirar.
El barri demana esforços, tant des del vessant urbanístic com des del vessant social, i
caldrà activar tots els recursos possibles, tant propis com de les línies d’ajuts de la
Generalitat, l’Estat i la Unió europea.
La problemàtica social s’ha d’abordar des de la sensibilització dels veïns i veïnes, des de la
implicació col·lectiva, des de la unió del veïnat, però també des del treball de les entitats i
dels serveis públics. Amb l’aprovació d’uns nous pressupostos socials a la Paeria,
impulsarem un pla de xoc d’actuació social als barris de la ciutat i en especial al barri de la
Mariola. Posarem més treballadores socials, educadors de carrer i treballadors familiars per
identificar i actuar sobre els problemes socials del barri, assegurant una vida digna i i
posant les bases perquè totes les famílies amb risc d’exclusió social puguin emprendre una
emancipació d’autosuficiència vital i econòmica.
En aquesta direcció d’implicació col·lectiva i de proximitat cal emmarcar la
descentralització de la gestió municipal amb què ens hem compromès. Volem promoure i
donar suport als Consells de barri com un pilar d'una nova forma d'entendre el govern
municipal i la gestió de la ciutat, i descentralitzar també els serveis d'atenció a la
ciutadania. Obrirem als centres cívics dels barris punts d'atenció i de registre aprofitant les
facilitats que donen les noves tecnologies.
La problemàtica de l’habitatge ocupa un lloc fonamental al barri, tant pel que fa a les
dificultats d’accés com a les condicions en què es troba bona part del parc d’habitatge del
barri, i de manera especial els Blocs Mariola.
El primer pas serà activar totes les possibilitats legals a l'abast de l’Ajuntament per
augmentar el parc d’habitatge públic municipal i de lloguer social a preus assequibles,
possibilitats que són en l’actualitat moltes en relació als pisos buits, tal i com hem exposat
a l’epígraf d’habitatge dins del bloc temàtic del programa.
Abordarem un pla de millora urbana en la zona dels Blocs Mariola per donar una solució
habitacional digna als actuals veïns i veïnes, en primer lloc als seus propietaris i llogaters,
però també a aquells que hi viuen de forma irregular.
Com a mesura urgent actuarem immediatament per acabar amb els problemes
d’insalubritat dels Blocs Mariola, assegurant l’accés d’aigua potable a tots els veïns i veïnes,
solucionant humitats i plagues i assegurant que els bancs propietaris de molts del
habitatges buits es coresponsabilitzin de les seves obligacions amb impostos municipals,
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contribucions a les comunitats de propietaris i manteniment dels habitatges i zones
comunitàries.
Serà necessària una major inversió per reformar edificis i habitatges deteriorats, així com
les zones publiques d’usos comuns, creant espais d’oci, jocs, gronxadors, locals de trobada,
formació, etc. La reforma urbanística en profunditat del sector dels Blocs Mariola ha de
comptar amb un ampli i veritable procés participatiu per definir els futurs usos del nou
espai urbà. En aquest sentit proposarem la reubicació dels actuals habitants amb processos
de permuta d’habitatge per als propietaris i accés a lloguer social a la resta de veïns i
veïnes. Això permetrà destinar la gran majoria del àmbit d’actuació urbana a nous
equipament i zones verdes per al barri de la Mariola en un sector que actualment pateix
una gran densitat urbana i dèficit d’espais comunitaris.
Farem realitat una reactivació de l’activitat comercial del Barri amb l’impuls de
l’ecosistema comercial del barri, amb incentius a emprenedors i suport en difusió i relat de
la marca de barri i sentiment de pertinença a una comunitat. En aquest sentit estudiarem la
recuperació del mercat de carrer de la Mariola per complementar l’oferta de mercats
municipals de paradistes.
Les mesures socials, urbanístiques i econòmiques han de tenir una clara repercussió sobre
la seguretat al barri. També, sense cap mena de dubte, l’augment general de la dotació de
Guàrdia Urbana amb què ens hem compromès, que ha de permetre implantar la Policia de
Barri i també reforçar les patrulles amb vehicle policial. Una altra mesura que ha de
contribuir a la seguretat, i a la sensació de seguretat, és la solució de les deficiències de la
il·luminació nocturna.
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7.5 Pardinyes
Pardinyes. La de tota la vida, la dels petits carrers i les places on es troben els veïns i les
veïnes. I al mateix temps una important àrea d’expansió i de novetats amb la seva rambla i
el seu passeig resseguint el riu fins al principal pulmó verd de la ciutat. Com tots els barris,
Pardinyes necessita equipaments, serveis, millores urbanístiques, vida comercial i activitat
cultural.
El barri necessita un Centre de dia residència d’avis. Seria necessària una important
inversió per construir un nou equipament públic. Mentre l’Ajuntament no disposi
d’aquesta capacitat és important incorporar personal als centres cívics per poder fer
aquesta tasca de cura i acollida en proximitat. El jovent també necessita disposar d’espais
de trobada i construcció personal i social i caldrà amb aquesta i altres finalitats treure el
màxim partit dels molts edificis municipals que hi ha al barri, com les naus del passeig Puig
Antic.
Impulsarem la descentralització de la gestió municipal. Més enllà de promoure i donar
suport a la creació de consells de Barri, volem estendre aquest model a tota la ciutat com
un pilar d'una nova forma d'entendre el govern municipal i la gestió de la ciutat. També
descentralitzarem els serveis d'atenció a la ciutadania, com contempla la proposta de
reglament de participació ciutadana del Comú de Lleida. Obrirem els centres cívics dels
barris punts d'atenció i de registre aprofitant les facilitats que donen les noves tecnologies.
El Cap de Pardinyes-Balafia fa molt temps que ha quedat petit. Cal una remodelació i
ampliació de les instal·lacions per donar més qualitat de servei sanitari a la població.
L’accés a una sanitat de qualitat és un dret fonamental que ens prenem molt seriosament.
Per això cal ser forts i valents amb les administracions que tenen la responsabilitat en
sanitat i a la vegada fer com Ajuntament tot el necessari per fer possible la millora d’uns
equipaments bàsics.
Unint urbanisme i vitalitat comercial, impulsarem amb decisió el Pla de l’estació per tal de
tancar unes de ferides urbanes més importants de la ciutat. El Pla de l’estació ha de
connectar el barri de Pardinyes i la Rambla de Ferran amb el cobriment de les vies, ha
d’aportar una oferta comercial de gran format, la construcció de l’estació d’autobusos
intermodal, aparcaments soterrats i grans espais verds. Es una de les grans assignatures
pendents en el desenvolupament urbà de la ciutat que ha de donar un nou impuls
comercial i econòmic a la zona est del barri de Pardinyes. Però el nou impuls del Pla de
l’Estació també ha de permetre la instauració per fi d’un sistema de rodalies ferroviàries a
Lleida que millorin la mobilitat i l’impuls econòmic de la comarca.
Volem rellançar el Mercat de Pardinyes com un referent i una nova marca comercial de la
ciutat. Un model de proximitat d'èxit que farem créixer en superfície, estenent el mercat a
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la Rambla de Corregidor Escofet per encabir més oferta de producte de proximitat de
l’horta de Lleida i generant sinergies amb el teixit comercial del barri. Paral·lelament cal
solucionar el col·lapse d’aparcament del barri els dies de mercat amb nous espais
d’aparcament públic a la zona de l’estació de trens i als solars municipals a l’est de l’Escola
de la Mitjana. I també cal ser valents prohibint la utilització de les bosses de plàstic d’un sol
ús i imposant el reciclatge a l’empresa encarregada de la neteja del mercat.
La millora de la mobilitat és sempre important, i encara més en els barris pèrifèrics, on és
important conciliar la pacificació del trànsit amb la necessitat d’un accés fluid al centre de
la ciutat i a la resta de barris. Com a la resta de la ciutat impulsarem una remodelació en
profunditat de les línies d’autobusos urbans pensant en els seus usuaris, en puntualitat,
usabilitat i fiabilitat del servei i no en el màxim benefici de l’empresa. A la proposta
d’autobusos que el Comú de Lleida va presentar al 2016 es contempla la remodelació de
l’actual Línia 4 en dues línies de barri, una per Pardinyes i un altra diferenciada per la
Mariola. Això permetrà voltes més curtes, millor cadència de pas, més fiabilitat i comoditat
per als passatgers i estalviar milers de kilòmetres a l’any que surten molt cars a la ciutat.
Atès que al barri hui ha presència de vies relativament ràpides, és important el control de
la velocitat dels vehicles. Estudiarem la millor manera defectuar aquest control, que pot
passar per la instal·lació de radars dissuasius.
Pardinyes és un dels barris verds de la ciutat i aquest és un dels seus orgulls. Però les zones
verdes de Pardinyes estan brutes, descuidades, amb la majoria d’arbres morts o en
pèssimes condicions. Iniciarem en conseqüència un pla de replantació dels centenars
d’arbres morts dels parcs i carrers del barri per tal de donar una coberta arbrada i
corredors d’ombra que aportin qualitat i facin més agradables els espais públics.
Volem impulsar la regeneració de la Rambla de Pardinyes (Corregidor Escofet) després de
més d’una dècada d’abandonament. Cal una replantació generalitzada de l’arbrat amb
especies especialment escollides per fer el màxim d’ombra, amb la instal·lació de sistema
de reg que asseguri la seva supervivència. Posarem en marxa un ampli procés participatiu
amb el veïnat de la zona per repensar els usos de la major superfície de zona verda urbana
del barri.
La riquesa natural del barri, i de manera especial la seva proximitat al riu i al parc de la
Mitjana, també tenen la seva contrapartida negativa les plagues d’insectes. Per això
posarem en marxa un pla pilot de control de les plagues de mosquits i mosca negra amb la
introducció d'espècies insectívores com els muricecs i noves tècniques de Control integral
de plagues
El barri de Pardinyes corre el perill d’acabar engolit per una gran massa urbana que el nou
POUM planeja als sectors urbanitzables situats al nord del barri. Rebaixarem el grau
d'edificabilitat i ampliarem els percentatges de zones verdes i equipaments més enllà dels
mínims legals. Volem crear zones urbanes àmplies i verdes com a trànsit a les zones
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periurbanes. Pardinyes pot ser un barri de transició entre la zona urbana i la periurbana,
amb una alta qualitat de vida.
Impulsarem una permuta de terrenys i requalificació d’usos dels Magatzems entre el carrer
Anselm Charles i el carrer Ramon Argilés per tal de conformar una gran espai lliure amb
zones verdes i equipaments donant continuïtat a la plaça Josep Piñol.
Cal repensar la urbanització del carrer Girona, sobretot en el seu tram sud. No és
admissible un carrer amb voreres de mig metre on no es pot ni caminar. Promourem un
debat veïnal encarat a la vianalització d’aquest carrer. De manera general, mitjançant el
Planejament Urbanístic, fixarem els paràmetres mínims de voreres. No és admissible que
carrers de nova urbanització no permetin itineraris adaptats o el pas de cotxets de nens.
El solar de la Llotja encara és una història inacabada. Han estat dotze anys d’enganys i
pròrrogues a les entitat bancàries sense exigir que la propietat del solar retornés a
l’Ajuntament per no haver-se iniciat la construcció en els terminis establerts. La venda
d’aquest solar a un preu desproporcionat a Catalunya Caixa va ser utilitzada per pagar la
construcció de la Llotja i el forat financer que va deixar es va tapar amb el diner públic del
rescat bancari. Ara, incapaços d’enfrontar-se a la justificació d’una nova prorroga, han
procedit a l’activació simbòlica de les obres amb l’anunci a bombo i platerets de la
col·locació de la primera pedra. Caldrà seguir amb atenció l’evolució d’aquesta situació no
fos cas que acabi constituint una nova cortina de fum i calgués utilitzar les les clàusules de
rescissió de la compravenda per recuperar un espai que mai hauria hagut de deixar de ser
públic.
Com a la resta de la ciutat, solucionarem els problemes d’il·luminació nocturna controlant
estrictament a la companyia del servei d'il·luminació mentre no es pugui recuperar la
gestió pública del servei. A més de la foscor generalitzada, cal solucionar amb urgència el
fet que molts fanals damunt l'arbrat no il·luminen bé les voreres o espais públics
completament a les fosques. Aquest control l’estendrem a altres empreses que controlen
encara serveis públics com la neteja, la zona blava, els autobusos o l’aigua.
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7.6 Instituts-St. Ignasi/Escorxador
El barri de l’Escorxador és un dels barris de la ciutat que pateix major carga de trànsit rodat
en els seus carrers interiors. Regular i pacificar el trànsit suposaria una important reducció
del nivell de contaminació acústica i mediambiental del barri. Cal una actuació decidida
amb diverses mesures que es poden posar en marxa amb molt baix pressupost. Passos
elevats de vianants i baden al carrer Lluís Companys i el carrer Acadèmia, així com un
estudi acurat i participatiu de les direccions dels carrers interiors del Carrer Unió, Manuel
de Palacio, República del Paraguai i Templers.
Per millorar la mobilitat cal senyalitzar i facilitar l’accés a Passeig de Ronda des del pont de
la Universitat a través de l’Av. De Madrid, estudiar la viabilitat de una rotonda a la Plaça
dels Pagesos, o pacificar el trànsit rodat amb carrers secundaris convertits a zones 30. Es fa
necessària la pacificació de carrers i convertir-los a zona 30 per fer més segura la recollida
de la canalla a les nombroses escoles del barri.
La millora de les voreres dels carrers com Lluís Companys, o la pacificació del trànsit en
carrers interiors no només milloraria l'experiència i gaudi de l’espai públic del vianant,
també donaria més vida als comerços i milloraria l’activitat econòmica al barri.
Diversos carrers tenen les voreres massa estretes, tal i com s’esdevé amb República del
Paraguai o davant de l’Hospital Nadal Meroles. Proposarem realitzar un estudi per
d’ampliar-les i fer més còmode l’accés a vianants. Realitzarem un Pla de voreres i de
regeneració dels espais públics a tots els barris. Perquè uns carrers i places còmodes i
agradables són un motor de cohesió social i d’impuls econòmic que no podem deixar
d’activar.
Cal millorar l’espai públic amb la plantació d’arbrat i reposició dels arbres morts i la millora
de l'enjardinament dels espais verds del barri. Cal donar continuïtat a la reforma integral
iniciada a la zona Instituts, amb la corresponent reposició d'arbres però sense alterar la
coherència de la ruta que moltes bicis inicien aquí, segueixen paral·leles pel riu i acaben al
carril bici del Pont de la Universitat.
És necessari posar solució a l’acumulació de brutícia en alguns carrers, tal i com s’esdevé a
les voreres de Ramon Soldevila, República del Paraguai i Alcalde Costa. La solució passa per
incorporar un punt de deixalleria al barri, una exigència en el compliment del servei de
neteja a la companyia i la implantació progressiva del sistema de recollida porta a porta.
La millora del passeig del riu a Ton Sirera, consistent en la reparació de la vorera i la
substitució de bancs deteriorats per bancs resulta insuficient. Cal un manteniment d’aquest
espai.
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Posarem tots els mitjans dels què disposem per potenciar les activitats culturals, musicals,
artístiques i gastronòmiques (Festapa, Festa del Disc...) que s’organitzen des de l’Associació
de veïns i des dels propis comerços.
L’augment general de la dotació de Guàrdia Urbana amb què ens hem compromès, ha de
permetre implantar la Policia de Barri i també reforçar les patrulles amb vehicle policial.
Una altra mesura que ha de contribuir a la seguretat, i a la sensació de seguretat, és la
solució de les deficiències de la il·luminació nocturna.
Garantir que l’enllumenat de Plaça Utxesa sigui adequat és primordial, actualment es troba
amb un sistema LED que no té la potència que tenia l’anterior sistema. Es fa necessari
estudiar una millora que garanteixi la correcta il·luminació de l’espai durant la nit i els
vespres.
El barri necessita també un Centre de dia residència d’avis. Seria necessària una important
inversió per construir un nou equipament públic. Mentre l’ajuntament no disposi d’aquesta
capacitat és important cercar un local per poder fer aquesta tasca de cura i acollida en
proximitat de la gent gran.
Els darrers anys s’ha fet molta feina amb la eliminació de simbologia feixista a la ciutat i
amb el canvi de noms de carrers, però encara resta feina a fer. Sense anar més lluny cal
substituir el nom del pont de l’Alcalde Areny.
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7.7 Mercat de Pla - Centre Històric
Fem nostres les reivindicacions de la Plataforma del Pla de l’aigua i treballarem per millorar
la cohesió social, per la seguretat als barri, per eliminar els punts d’activitat delictiva, per
millorar la neteja, l’enllumenat, la mobilitat, l’impuls econòmic i comercial i en definitiva,
per dignificar el centre Històric. Som conscients que caldrà vèncer moltes inèrcies, som
conscients de les dificultats i dels reptes, però també tenim clara la necessitat i la
determinació de fer-ho.
El Centre Històric suporta una enorme pressió de recursos assistencials a població en risc
d’exclusió. Aquesta política de concentració de recursos, com els serveis de l’alberg de
Jericó, Arrels, la narco-sala, Arrels menjador social i alberg, no pot ser bona per cap barri,
però encara és pitjor en un barri amb greus problemes socials endèmics. Cal distribuir
aquest recursos per tota la ciutat i tenir especial cura de l’entorn on s’ubiquen per generar
una percepció positiva d'aquest equipaments de servei públic entre els veïns i veïnes i
evitar qualsevol molèstia.
Volem convertir la neteja dels carrers i places del Centre Històric en una prioritat, així com
el manteniment dels espais públics. Un entorn agradable és el primer pas per aconseguir la
regeneració econòmica, comercial i social del barri.
Cal solucionar urgentment els punts foscos o amb poca il·luminació del Centre Històric com
el de la falda del castell al costat del carrer Sant Martí, la Plaça del Noi del Sucre o el
pàrquing que hi ha entre els carrers Boters, Veguer de Carcassona i Tallada. Aquest punts
foscos generen inseguretat i afavoreixen activitats incíviques i delictives.
Cal erradicar la delinqüència i el punts de distribució de droga del Centre Històric. És
necessària una major implicació per l’erradicació d’activitats delictives que malmeten la
convivència en l’espai públic i trenquen l’equilibri social. L’Ajuntament ha de fer un especial
esforç per augmentar la presencia de policies de barri de la guàrdia urbana i augmentar la
coordinació amb la resta de cossos policials.
Paral·lelament calen mesures de dinamització econòmica i regeneració del barri amb
especial atenció a les ajudes i facilitat de lloguer als comerços i restauradors per tal de
dinamitzar la vida al carrer i l'afluència de visitants. Són també prioritats de govern els
processos de reparcel·lació i regeneració urbana, la promoció d’habitatges, i accions
decidides per impedir l’especulació urbanística.
Imaginem un Centre Històric ple de vida i d’activitats de lleure, veïnals i comercials on els
veïns i veïnes del barri i la resta de Lleida es sentin segures i puguin gaudir d’un entorn ple
de joies del nostre patrimoni històric. Imaginem el millor entorn possible que posi en valor
el turó del castell i el llegat històric del conjunt monumental de la Seu Vella.
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7.8 Rambla – Estació – Segre – Noguerola
Volem que la Rambla de Ferran sigui el veritable centre de la ciutat. Amb vianants, un
comerç viu i plena d’activitats. Per aconseguir-ho posarem en marxa un veritable procés
participatiu on els veïns i veïnes i els comerciants puguin aportar la seva visió i propostes
en el disseny de la nova Rambla.
Cal solucionar els problemes de mobilitat del barri. Millorar la mobilitat perifèrica del barri
és imprescindible per convertir realment la Rambla de Ferran en una gran rambla per
vianants que aporti vida i impuls a l’economia del barri. Cal desviar trànsit per l’avinguda
del Segre millorant els accessos del pont de Príncep de Viana a l’avinguda i solucionant la
connexió amb la cruïlla d’Indíbil i Mandoni i el Pont Vell.
Volem que el Pla de l’Estació sigui una prioritat estratègica per la ciutat. Farem que sigui
atractiu econòmicament i capti la inversió necessària per desenvolupar-lo. Definir
clarament el Pla de l’Estació com una prioritat passa per la negativa a qualsevol altre
desenvolupament de centre comercial de gran format als afores de la ciutat. Del Pla de
l’Estació depèn donar un nou impuls a l’Eix Comercial i la connexió i permeabilitat de
vianants amb el barri de Pardinyes. D’aquest desenvolupament urbà depèn també la nova
estació d’autobusos intermodal que ha de permetre traslladar l'obsoleta i rònega estació
d'autobusos actual i dotar d’un aparcament estratègic a la porta d’entrada de l’eix
comercial.
El barri de Noguerola Estació està al cantó d’un parc fluvial però la falta d'accessos
còmodes i segurs suposa una barrera infranquejable. Volem millorar la permeabilitat del
barri al gran parc fluvial amb actuacions que aportin qualitat paisatgística a l’entorn. En el
mateix sentit de les actuacions que es van fer per fer accessible el barri de Cappont al parc
del riu.
És una autentica pena que el govern del PSC torni a fer una gran despesa en urbanitzacions
de carrers i places amb els diners del pla de barris de la Generalitat i torni a fer places on
cap nen pot jugar. Però no ens resignarem a seguir perdent espais públics. Farem les
remodelacions necessaris perquè els nens puguin gaudir de les places del barri i hi puguin
jugar amb tranquil·litat i seguretat.
El barri de Noguerola necessita urgentment un pla d’integració de la població immigrant
amb programes d’aprenentatge d’idioma i activitats per connectar la població amb el teixit
social de la ciutat i amb especial atenció al jovent. Cal un casal de joves i l’actuació
permanent de professionals, educadors de carrer que orientin i acompanyin el jovent en el
seu creixement personal i col·lectiu. Cal ampliar la col·laboració amb l’entitat que gestiona
el centre obert del carrer del Carme.
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7.9 Secà de St Pere
Són molts els racons del barri que necessiten una renovació i arranjament, com la pujada
del carrer Llibertat o l’inici del camí de Moncada. L’autoestima i la imatge que el barri té
d’ell mateix també passa per tenir un espai públic agradable i còmode, i la falta
d’urbanització actual de molts espais del barri no ajuda a generar un clima de comunitat.
El Secà necessita un impuls decidit per preservar i donar vida a l’ecosistema comercial
local. Moltes botigues encara perviuen, però cal incentivar amb ajudes fiscals i campanyes
de fidelització la implantació de nous comerços que completin l’oferta comercial del barri.
Cal dotar de vida el centre cívic i acabar amb el menyspreu i amb la manipulació de les
Associacions de veïns. La gent del Secà ha de tenir una eina de participació potent amb
capacitat de decisió al barri.
Cal un cassal social autogestionat pel jovent del barri. Una possible ubicació seria a la Torre
Queralt (la casa xina). Aconseguir una millor qualitat d’oci i promoure valors com
l’autogestió, la companyonia o assumir responsabilitat és imprescindible per la cohesió del
barri. Paral·lelament cal dotar l’entorn d’educadors de carrer que acompanyin el jovent.
Cal arranjar la pista poliesportiva de la plaça d’Andalusia. Malgrat que es facin altres
infraestructures al barri, no es poden descuidar els equipaments existents, Cal millorar les
baranes, pintar les ratlles, les porteries, els fanals, l’arbrat i els voltants de la pista.
El mirador del Secà s’ha convertit amb un espai degradat i inaccessible amb cadires i
cadiretes. Però cal mirar molt més enllà. Tota la façana est del barri ha de ser un gran parc
urbà segons el Planejament General vigent i és necessari fer-lo realitat per tal de donar al
barri una nova dimensió d’espai públic d’enorme qualitat de vida. La construcció d’aquest
nou Parc Urbà del Secà de Sant Pere ha de ser una prioritat per al nou Ajuntament.
Es fa necessari incrementar la vigilància de proximitat directa al Secà. Com tots el barris,
necessita agents de la Guàrdia Urbana a peu coneguin el barri i les seves problemàtiques
de primera mà. L’augment general de la dotació de Guàrdia Urbana amb què ens hem
compromès, ha de permetre implantar la Policia de Barri i també reforçar les patrulles amb
vehicle policial. Una altra mesura que ha de contribuir a la seguretat, i a la sensació de
seguretat, és la solució de les deficiències de la il·luminació nocturna.
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7.10 Balàfia
Balàfia té l’oportunitat de gaudir del gran Parc Urbà del Noguerola. Un gran Parc Urbà que
està projectat al nord del passeig de l'Onze de Setembre fins a l’avinguda de Pinyana. Un
Parc Urbà dos cops més gran que la zona arbrada dels Camps Elisis i que ha de ser un dels
grans pulmons verds de la ciutat. Volem que Balàfia sigui un barri de transició entre la zona
urbana i la periurbana, amb una alta qualitat de vida.
Impulsarem la construcció de l’escola-institut de Pinyana treballant un conveni de
col·laboració amb el departament d’ensenyament i la comunitat educativa del centre per
que l’escola de Pinyana deixi de ser l'única escola en barracons de Lleida i tingui les
instal·lacions i la qualitat d’espais docents que els més petits mereixen.
Volem impulsar la regeneració de la Rambla (Corregidor Escofet) després de més d’una
dècada d’abandonament. Cal una replantació generalitzada de l’arbrat amb especies
especialment escollides per fer el màxim d’ombra, amb la instal·lació de sistema de reg que
asseguri la seva supervivència. Posarem en marxa un ampli procés participatiu amb el
veïnat de la zona per repensar els usos d’una de les majors superfícies de zona verda
urbana del barri.
Cal impulsar la regeneració social i urbanística de la Balafia vella, amb programes d’atenció
i integració social. Les actuacions urbanístiques no poden generar grans borses d’habitatge
de protecció social en les zones més deprimides de la ciutat. Modificarem la ordenació de
l’habitatge protegit per tal d’impulsar un procés d'homogeneïtzació social
Potenciarem i millorarem els mercats municipals, amb especial atenció als Mercats de
Balafia i Fleming. L’Ajuntament ha de mimar els seus mercats amb voluntat de convertir-los
en un veritable servei per als veïns i veïnes del barri. Cal potenciar-los, doncs, amb millores
de les instal·lacions, amb noves ofertes i licitacions de parades, estudiant els horaris
d’obertura per tal de fer-los més competitius i amb una promoció potent de l’oferta
comercial dels nostres mercats.
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7.11 Camp d’Esports - Ciutat Jardí
El Parc de les Arts, juntament amb el passeig de la Sèquia Major, han de constituir un gran
Parc Urbà, una zona verda de qualitat connectada al barri. Impulsarem la urbanització del
parc amb un veritable procés participatiu veïnal per tal de consensuar la distribució del
parc i el mecanisme de finançament. Malgrat que l'última paraula la tindran sempre els
veïns, pensem que el parc ha de tenir un mínim de dos terços de zona verda arbrada i de
passeig, un refugi verd que aporti qualitat de vida als veïns i veïnes. També creiem que la
urbanització del parc s’ha de completar amb un equipament pel barri i un gran pàrquing
dissuasiu soterrani a preus assequibles.
Els barri de Camp d’Esports ha de tenir un equipament de barri per impulsar
l'associacionisme i la trobada del veïnat i pensem que l’emplaçament ideal ha de ser el nou
Parc Urbà de les Arts, un espai públic on la gent del barri debati el seu futur i es prenguin
decisions vinculants pel barri mitjançant els mecanismes de participació ciutadana que
impulsarem al nou govern municipal, com els Consells de Barri.
Al barri de Camp d’Esports falten també equipaments com un Centre de dia residència
d’avis i un casal pel Jovent. Seria necessària una important inversió per construir un nou
equipament públic que s’ha de desenvolupar en paral·lel a la urbanització i enjardinament
del Parc de Jaume Magre.
Els sistemes verds del nord-est de la ciutat els completarem amb el nou Parc Urbà de la
Mariola, Un gran parc urbà que englobarà el Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent
i que ha de ser un dels grans pulmons verds de la ciutat, refugi contra el canvi climàtic i
regenerador de la qualitat de vida de la zona. El nou Parc Urbà de la Mariola es
perfectament viable econòmicament impulsat amb el desenvolupament urbanístic de la
nova avinguda de 11 de setembre.
El nou sistema de rodalies ferroviàries de la ciutat ha de comptar amb un baixador de trens
a la zona de camp d’esports.
Volem rellançar els Mercats municipals de paradistes com un referent i una nova marca
comercial de la ciutat. Un model de proximitat d'èxit que farem créixer en superfície,
estenent el mercat del camp d’esports a l’Avinguda Doctor Fleming per als paradistes de
productes de l’horta i de proximitat de Lleida i generant sinèrgies amb el teixit comercial
del barri. Paral·lelament cal solucionar el col·lapse d’aparcament del barri els dies de
mercat amb nous espais d’aparcament públic i amb zones d’alta rotació d’aparcament els
dies de mercat. I també cal ser valents prohibint la utilització de les bosses de plàstic d’un
sol ús i imposant el reciclatge a l’empresa encarregada de la neteja del mercat.
Cal campanyes de civisme continuades per acabar amb actituds d’alguns veïns que encara
alimenten els coloms, o que no recullen els excrements dels gossos. També caldrà fixar un
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horari de soroll nocturn per evitar les molèsties que generen als veïns el buixits dels gossos
que alguns propietaris porten a passejar i jugar al pipican a altes hores de la matinada.
És necessari millorar el sistema de recollida d’escombraries del Porta a Porta a ciutat jardí
amb més freqüències i amb sistemes de cubells com els que estan utilitzant amb èxit a
altres ciutats. No pot ser que els veïns del barri hagin d’aguantar la brossa orgànica tants
dies a casa seva o hagin de passar la vergonya d’exposar les seves escombraries als veïns
amb bosses que a més han de pagar a uns preus desorbitats.
El barri de Ciutat jardí necessita un equipament de barri com qualsevol altre barri de la
ciutat. Posarem en condicions la zona esportiva del barri situada junt a la caserna dels
bombers per tal que sigui un espai públic de qualitat on el jovent i els veïns es puguin
trobar.
Obrirem al públic l’espai de l’Arboretum. No pot ser que un dels Parcs Urbans més grans de
la ciutat estigui tancat a l’accés públic i només es pugui accedir pagant entrada.
Mitjançant el nou planejament promourem amb decisió el desdoblament de Rovira Roure i
la carretera de Osca fins a l’accés a l’autovia A-2. Cal acabar amb els embussos de transit
provocats per la invasió d’unes poques finques de l’espai reservat a la nova calçada a la
sortida de la ciutat.
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7.12 Cappont
El barri de Cappont ha assolit els darrers anys una funció de serveis –amb un centre lúdic i la major
part de les infraestructures universitàries– i de residència, sense oblidar la important dinàmica
comercial amb la qual compta. Potenciar el comerç, reforçar l’enllumenat o atorgar espais lúdics al
barri són eixos de treball prioritaris.
Els pressupostos participatius han de servir per respondre a les mancances i aportar solucions reals
a les necessitats dels barris. De res serveixen uns pressupostos participatius que no prioritzen les
demandes de les associacions de veïns i veïnes. Cappont és un barri que ho ha patit en primera pell:
els pressupostos participatius del 2017 van encaminar a la instal·lació de para-sols a la passarel·la,
sent la prioritat màxima del barri aconseguir un bon enllumenat en la zona.
L’enllumenat ha estat una de les màximes reivindicacions del barri, i representa un problema greu
en alguns carrers. Mantindrem en bon estat l’enllumenat a Jardins Maria-Mercè Marçal, als carrers
Gandesa i Camí de Picos, avinguda de les Garrigues i la passarel·la del Liceu Escolar, no només per
millorar la seguretat, sinó també l’eficiència energètica. Les passarel·les també s’han de mantenir
en un bon estat d’il·luminació per evitar que durant els mesos d’hivern augmenti la inseguretat dels
veïns i veïnes.
El pavelló de l’Antorxa requereix d’una reforma, és un espai que s’ha de potenciar i que ha d’estar
obert a la ciutadania. Els lavabos del pavelló s’han de retocar de dalt a baix perquè se’n pugui fer un
ús normal. El Centre Cívic de Cappont del carrer Alfons II tot just dóna a l'abast per acollir totes les
activitats que organitzen des de l’Associació de Veïns, i per aquest motiu proposem que més enllà
de portar-hi a terme activitats esportives es potenciï aquesta instal·lació amb activitats culturals i
lúdiques.
Un dels punts més forts de la identitat del barri de Cappont és la seva riquesa comercial. El comerç
de proximitat és cohesionador i protagonista de la vida quotidiana del barri. Una de les principals
propostes per al barri és confeccionar un Pla de Dinamització Comercial per ajudar els comerços a
ser més competitius i tenir millors marges, per fer front als canvis en els perfils dels consumidors o
en la tecnologia, per potenciar l’experiència de compra al barri i enfortir els eixos i associacions de
Cappont.
Som conscients d’alguns problemes d’incivisme en relació amb l’alcohol i el soroll, existents en els
carrers Agustins i Pere de Cabrera. Aquest tipus de problemes s’han de solucionar d’arrel i per això
treballarem per tal que els agents cívics facin una feina de prevenció amb campanyes al carrer,
feina que es complementarà amb la tasca de la Guardia Urbana. L’augment de dotacions previst al
nostre programa permetrà recuperar la policia de barri.
El carril bici de l’avinguda Garrigues no està en bon estat i es troba mal senyalitzat. El fet que una
parada estigui al carril bici esdevé un perill real en haver d’envair sí o sí el carril bici tant per baixar
com per pujar. Estudiarem les mancances d’aquest tram concret de carril bici per tal que no sigui
incompatible amb la parada d’autobús de l’avinguda Garrigues i representi un espai còmode i segur
tant per als ciclistes com per als vianants.

130

El barri de Cappont necessita ampliar la seva oferta educativa, tant d’escola bressol, ampliant una
nova línia, com de primària i secundària. Posarem tota l’energia de l’Ajuntament per aconseguir fer
realitat la construcció de l'institut de Cappont. La construcció d’aquest instituts i d’altres centres
escolars de secundària ha d’aconseguir rebaixar l’actual saturació a les aules i donar una millor
qualitat a l’educació pública. És necessari repensar el mapa escolar per evitar que els alumnes de
Cappont hagin d’anar a escoles d’altres barris.
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7.13 Magraners
El barri dels Magraners és un barri que s’ha fet a sí mateix, amb l'esforç de totes les famílies que
van decidir instal·lar-s’hi, construir les seves pròpies cases i tirar cap endavant les primeres
infraestructures. L'esforç i la reivindicació de tot el conjunt de veïns i veïnes del barri per a
aconseguir el més bàsic són exemple de lluita veïnal.
Hem de seguir lluitant contra la xacra de l’absentisme escolar al barri, per això facilitarem, donarem
suport i seguirem fomentant el projecte Pentragram@ al centre d’alta complexitat de Magraners,
és prioritari donar continuïtat a aquest projecte pedagògic eficient i engrescador.
A més de l'atenció a les persones residents, el Centre de Dia del barri pot oferir altres serveis a la
població gran del barri, en funció de les necessitats de l'entorn. Proposem obrir un procés
participatiu on les persones del barri puguin dissenyar de forma conjunta les propostes que
responguin a les necessitats de les persones grans. Així, per exemple, el servei de bugaderia.
Crearem una xarxa on es vinculin les entitats del barri, l'administració i els equipaments culturals
per potenciar la difusió de les activitats, gestionar de manera eficient l'ús dels espais, fomentar la
coordinació i generar sinèrgies entre els diversos agents culturals.
Posarem en valor la funció social de la Festa Major del barri. Promourem que la programació de la
festa major i de les activitats del barri siguin inclusives: per a infants i adults.
Potenciarem actuacions encaminades a recuperar la memòria històrica i difondre la història local
del barri dels Magraners: investigacions, publicacions, exposicions i conferències de difusió.
Mantindrem en bon estat aquells espais i entorns històrics del barri fomentant el coneixement de la
història i del patrimoni local com el Teatre Goya i l’Hangar.
Enfortirem les sinèrgies associatives i de treball en xarxa mitjançant accions de suport a les
associacions de comerciants. Contribuirem a la dinamització dels comerços i a la visualització de
l’oferta existent al barri. Dinamitzarem el comerç de proximitat organitzant diversos formats de
dies de comerç al carrer.
Crearem noves àrees d’esbarjo de gossos i farem aquelles actuacions de millora que siguin
necessàries en les zones existents.
Cal millorar la connexió de transport públic al barri de magraners amb la millora dels temps de pas
dels autobusos i ampliant els horaris de cap de setmana i festius.
Mitjançant el planejament general evitarem la concentració de grans zones d’Habitatge de
Protecció Oficial per evitar la engetització del barri. Magraners ha de ser un barri viu, de gent
diversa i atractiu per qualsevol família que es vulgui instal·lar.
Impulsarem la construcció del gran parc urbà de Magraners Quatre Pilans contemplat al
planejament actual. Magraners ha de comptar amb un dels grans pulmons verds de la ciutat, una
zona de gaudi comunitari de gran valor urbanístic i paisatgístic que ha de millorar la qualitat de vida
del barri.
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7.14 Llívia
Cal millorar la connexió d’autobusos entre Llívia i el nucli urbà de Lleida. La connexió actual
d’autobusos a Llívia deixa durant el dia sense trajecte fins a dos hores al barri i acaba massa
aviat. Amb major cadència de vehicles pel matí cobrint la franja entre les 10:20h i les
12:40h. Allargant l’horari nocturn per permetre que els veïns i veïnes puguin fer activitats
de tarda i vespre i puguin accedir al barri tranquil·lament amb transport públic.
És urgent solucionar els problemes crònics de clavegueram del barri amb un col·lector
principal vell i mal dimensionat que provoca desbordaments en la part baixa quan plou.
També és obligatori solucionar la falta de tractament de les aigües fecals que desaigüen
directament sense tractament a la Clamor de la Plana i després al riu Segre a l’entrada de la
mitjana. També en relació a les aigües, cal solucionar les acumulacions d’aigua al dipòsit
que generen plagues de mosquits a la primavera.
Cal arranjar les instal·lacions esportives del barri amb una nova coberta al camp de futbol i
la millora dels espais verds de les bores. Cal també arreglar humitats i desperfectes de les
instal·lacions esportives i dels equipament del barri com el Casinet i la Sala polivalent.
És important establir una zona de pipi-can ben definida i major vigilància, i al mateix temps
millorar la conscienciació de la població per tal d’evitar que els amos de de mascotes
abandonin els excrements de gos als parcs i voreres.
Avui el barri està massa desprotegit. El barri de Llívia també te dret a tenir seguretat, als
agents cívics i a la patrulla periòdica de la Guardia Urbana.
Cal arranjar l'enjardinament de l’entrada del barri i de les places i reposar els arbres morts
que no donen ombra a l’estiu. També ampliar i acabar el Parc del Mig.
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7.15 Sucs
Cal millorar la connexió d'autobús amb Lleida, coordinant millores de línies amb ATM.
Sucs necessita una renovació de la xarxa de clavegueram per on s’estan produint filtracions
i desperfectes en molts habitatges. Cal un pla de renovació de la xarxa de clavegueram i
aigua potable factible, amb processos de licitació pública, amb publicitat i concurrència,
que garanteixin el millor preu i qualitat. Cal eliminar totes les canalitzacions de plom, tant a
les escomeses públiques com als domicilis privats. La salut i la garantia de l’aigua potable a
les llars són dos obligacions fonamentals de l’Ajuntament i no hi cap espera. L’Ajuntament
ha de garantir el canvi de tubs de plom amb ajudes als particulars per fer actuacions
immediates.
Es fa necessària la construcció de la depuradora d’aigües residuals i acabar amb
l’abocament sense tractament a la Clamor Amarga.
Sucs compta amb 90km de camins rurals i mols d’ells estan en mal estat. Cal incloure els
camins de Sucs al treballs de reparació de camins que l’Ajuntament fa cada any. El cost de
reparació dels camins en cap cas ha de córrer a càrrec de la pedania de Sucs.
Cal entomar la signatura d’un nou conveni entre l’Ajuntament de Lleida i Sucs que actualitzi
els recursos de l’Ajuntament de Sucs i el doti de capacitat real d’actuació. No és de rebut
que a l’últim ple de mandat se signi una renovació de conveni amb un augment irrisori de
la partida destinada a Sucs. Cal dotar el seu Ajuntament del finançament necessari per
abordar les seves pròpies problemàtiques.
No podem pretendre que totes les iniciatives industrials de Sucs, lligades moltes a la seva
activitat agrària predominant, es traslladin al polígon del Segre o a Almacelles perquè es
dificulta enormement el desenvolupament econòmic de Sucs. Cal una reserva suficient de
sòl industrial per als propers 20 anys a Sucs i un impuls decidit de la seva industria agrícola
per donar sortida al jovent i consolidar el poble.
Cal cobrir les necessitat del jovent de Sucs per accedir a un habitatge amb preus
assequibles que els permeti no haver de marxar del poble per formar una família. En
aquest sentit el nou planejament ha de preveure suficient habitatge assequible i de
protecció oficial.
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7.16 Raimat
Raimat veu limitada la seva capacitat de creixement perquè el nou POUM elimina tot un
sector delimitat urbà. No es poden condicionar les dinàmiques pròpies de creixement urbà
de Raimat a les estratègies de la ciutat de Lleida. No té sentit esperar que s’esgoti el
potencial de la ciutat de Lleida per donar resposta a la possible demanda d’habitatge al
municipi de Raimat. Cal respectar l’autonomia local per decidir el seu propi futur també en
l'àmbit urbanístic.
El nou POUM que redactarem el proper mandat també ha de preveure suficient habitatge
assequible de lloguer social i de promoció pública per ajudar al jovent a construir un futur
al seu poble.
Cal ampliar la zona d’equipaments contigua a les piscines per permetre l’ampliació de la
zona poliesportiva i d’esbarjo.
En la futura implantació del sistema de rodalies ferroviàries caldrà preveure un baixador a
Raimat en la línia de Monzón. Aquesta infraestructura ha de vertebrar el territori i
permetre un major impuls de l’economia i la qualitat de vida del poble. Farem la reserva de
terreny necessària per a la construcció de la futura estació de baixador ferroviari. Aquesta
infraestructura ha de ser part de la futura xarxa de rodalies que impulsarem a Lleida,
juntament amb la resta de les administracions, per acabar amb la discriminació de
transport ferroviari que pateix Lleida. Actualment Lleida és la única capital de província de
Catalunya que no disposa d’una xarxa de rodalies.
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7.17 Polígons industrials
Polígon Industrial del Segre
L’estat del polígon industrial del Segre és lamentable, amb desperfectes a les vies i voreres
de gran part del polígon. Tampoc disposa d’aigua potable ni connexió de fibra òptica en
gran part del polígon. Cal impulsar un pla de regeneració i modernització del polígon del
Segre en col·laboració amb L’Associació de Propietaris del Polígon Industrial del Segre i la
resta d’administracions, per tal de convertir la principal zona industrial del municipi en un
referent i una localització atractiva per a les empreses.

Polígon de Neopark
Cal abordar amb valentia les incompatibilitats per restriccions de seguretat que suposa
l’actual ubicació dels dipòsits de combustibles de la CLH al polígon de Neopark. Farem una
reserva de terrenys en un altre emplaçament, amb bones connexions a les vies de
comunicació però prou allunyat de les àrees de creixement industrial i urbana de la ciutat
per tal de preveure el seu trasllat de forma definitiva el més aviat possible.

Polígon dels Frares
Cal millorar la visibilitat de les cruïlles del polígon per evitar els accidents que es
produeixen massa sovint.
Arranjarem les instal·lacions del Mercat Central de minoristes reparant els actuals
desperfectes i instal·lant infraestructures bàsiques per a l’activitat com rellotges de façana
o una bàscula per pesar mercaderies. També cal erradicar la plaga de coloms que comporta
un greu problema de salubritat a les instal·lacions amb xarxes i elements dissuasius per als
coloms

Polígon logístic de Torreblanca
Impulsar una gran àrea logística a Lleida és una assignatura pendent i un eix estratègic de
desenvolupament industrial i econòmic del municipi i la seva àrea d’influència. Cal aprofitar
les potencialitats que ofereix la privilegiada situació geogràfica de Lleida al centre d’una
gran àrea d'influència que va des de Barcelona fins a Saragossa i des del Pirineu fins a
Tarragona. Es necessari activar els instruments urbanístics necessaris per qualificar de zona
industrial i logística un mínim de 200.000 m2 de sòl industrial en la reserva de terreny de
Torreblanca. Aquests pla urbanístic caldrà fer-lo amb el màxim respecte i cercant la
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compatibilitat amb la conservació de les àrees estepàries i la creació de reserves naturals
per preservar els ecosistemes de cria de la Trenca

Polígon industrial de Sucs
L’ampliació i consolidació del polígon industrial de Sucs ha de permetre la implantació de
industria de transformació agropecuària. Cal evitar a Sucs la fugida d’iniciativa econòmica
per la manca de sòl industrial. L’impuls de l’activitat econòmica i la creació de llocs de
treball a Sucs és crucial per modificar la tendència de despoblament lent però continuat de
la pedania. La millora de les perspectives de feina i l’accés a l’habitatge assequible és
imprescindible perquè les famílies es puguin instal·lar a Sucs i revitalitzar la seva vida.
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8. Annexos
8.1 Aspectes destacats del Codi ètic del Comú de Lleida
A banda de les exigències que plantegem per al conjunt dels càrrecs públics, el Comú de
Lleida exigeix al seus propis candidats i representants la signatura d’un codi ètic que podeu
trobar al web del Comú de Lleida www.comudelleida.cat, apartat “què volem”. Aquí us
presentem alguns dels compromisos:
◦ Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits
social, polític i institucional de la societat.
◦ Promoure la participació ciutadana tant en la presa de decisions com en el control
de les tasques de govern.
◦ Exigir i respectar que qualsevol pacte previ o posterior a les eleccions amb qualsevol
altra formació política sigui sotmès a l’aprovació de l’Assemblea del Comú de Lleida.
◦ Defensar allò establert en el programa polític de la candidatura i assumir que la
funció com a càrrec electe respon a un exercici de representació. Per aquest motiu
tot càrrec electe està obligat a vincular les seves decisions al llarg de tot el seu
mandat al mètode obert i democràtic de participació establert per la candidatura.
◦ Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.
◦ No participar en la decisió que comporti la contractació pública amb empreses en
què el càrrec electe o els seus familiars puguin tenir alguna mena d’interès
econòmic.
◦ Renunciar a qualsevol privilegi material o jurídic derivat de la seva condició de
representant electe. En el cas de no poder renunciar-hi, les quantitats rebudes seran
ingressades en un fons d'ús social que s'establirà per aquest cas.
◦ Cap càrrec electe tindrà un vehicle oficial assignat. Tots es seus desplaçaments es
faran com qualsevol altre ciutadà, en el mitjà que consideri adient, a peu , en
bicicleta, en transport públic, en taxi (al seu càrrec) o en vehicle particular amb les
despeses (per exemple, pàrquing) al seu càrrec.
◦ Els vehicles oficials s'utilitzaran en casos de compromisos davant terceres persones,
com visites rellevants o en el cas que així ho aconsellin les forces de seguretat.
◦ Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives.
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◦ Renunciar de forma immediata a tots els càrrecs, davant la imputació per la
judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre,
tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn,
malversació i apropiació de fons públics ja sigui per interès propi o per afavorir
terceres persones. Així com també en casos d’acusació judicial per delictes de
racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets
humans o els drets de les persones treballadores.
◦ Fer un bon traspàs d’informació i de coneixement (sense remuneració) en el cas que
es produeixi la seva substitució durant el mandat o als seus successors de la
formació política que sigui si s’ha de produir un traspàs de poders derivat d’un nou
procés electoral.
◦ Fer públiques les seves agendes dels càrrecs electes, per tal de fer visible amb qui es
reuneixen i els temes que es tracten. Es faran públics també els ordres del dia i les
actes de les reunions exceptuant casos en que es pugui posar en risc la dignitat o la
seguretat física de les persones.
◦ Facilitar tots els ingressos dels càrrecs electes, béns i rendiments patrimonials, així
com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes
d’interessos i l’elaboració d’auditories ciutadanes. Aquest compromís s’estendrà en
els 3 anys següents a la seva sortida de la funció pública. Aquesta informació
quedarà custodiada per la Junta Electoral del Comú i no es farà pública fins que els
candidats hagin estat escollits i per tant es converteixin en representants electes.
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8.2 Annex sobre viabilitat econòmica
De res no serveix un programa si no és acompanyat d’unes previsions econòmiques
acurades i realistes. En el debat de pressupostos per al 2019, el Comú de Lleida no es va
limitar a presentar alguna esmena, sinó que vam presentar tot un pressupost alternatiu
per deixar ben clara la voluntat de millorar les coses i la capacitat de presentar els
projectes necessaris. En uns pressupostos alternatius es veu realment quines són les
prioritats i d’on han de sortir els diners per fer-les realitat.
A la Taula de la pàgina següent teniu la comparativa entre els dos pressupostos.
Observareu que hem fet els càlculs partint més o menys dels mateixos ingressos que
pressupostava l’equip del sr. Larrosa, per evitar que es digui que fem volar coloms en el
capítol d’ingressos.
A la taula ens hem limitat a consignar la quantitat sense entrar en el detall, però certament
al pressupost complet que vam presentar hi ha diferències importants en com s’arriba a
obtenir aquests ingressos, tal i com s’esdevé amb l’aplicació d’un tipus diferencial d’IBI al
10% més elevat dels valors cadastrals no residencials que en la seva immensa majoria
afecta als grans valors cadastrals per damunt de 400.000€. L’ingrés extra d’aquesta mesura
permetrà normalitzar l’IBI a la resta de contribuents amb una baixada general de l’IBI en 4
punts i una rebaixa de l’IBI Rústec d’un 20%
Així, per explicitar una altra diferència ben seriosa en l’obtenció d’ingressos, destaquem la
previsió del sr Larrosa que nosaltres no estem disposats a fer d’ingressar prop de 6 milions
d’euros per la venda de solars. No sabem com anirà aquest any, però en els darrers 10 anys
la diferència acumulada entre els ingressos pressupostats per venda de solars i els
ingressos reals ha estat de prop de 41 milions d’euros. Això són moltes i moltes inversions
pressupostades que no s’han pogut dur a terme.
En qualsevol cas, partint dels mateixos diners totals pressupostats, hem volgut deixar
clares les prioritats en les despeses, i aquestes són les partides que mostrem.
D’on retirem diners? Rebaixem en un 10% les despeses de funcionament, lloguers,
energies... Ni més ni menys que prop de 7 milions d’euros. Cal prendre’s molt seriosament
la gestió dels diners de tothom. Els diners que s’arriben a malbaratar per ineficiència en el
funcionament i per ineficiència energètica han de revertir en millores per a les persones i
per a la ciutat.
Reduïm també les despeses per interessos en gairebé un milió d’euros. Finalment reduïm
també més d’un milió d’euros de l’anomenat fons de contingència, uns diners de què
disposa directament alcaldia sense previ control pressupostari i que sovint serveixen per
fer quadrar coses que no quadren.
I on van a parar aquests 9 milions d’euros? Doncs més de 2 milions van a incrementar el
personal que treballa per la ciutadania i de manera especial aquells treballadors i
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treballadores que han de permetre donar resposta als nostres compromisos en matèria
assistencial, en educadors i educadores de carrer, en serveis a les dones, al jovent, a la gent
gran... Uns 2 milions més destinats directament a assistència directa a famílies, a pobresa
energètica, a cooperació, a beques menjador... Més de 3 milions en inversió real nova,
infraestructures, maquinària, vehicles... I a sobre l’amortització avançada d’un milió
d’euros, per anar reduint el dèficit insostenible a què ens han anat conduint els successius
governs socialistes i el pagament dels interessos corresponents que impedeixen cada any
invertir en necessitats reals.
Primer les persones, ens comprometem en el nostre programa. I això no pot quedar en
paper mullat. Jutgeu la nostra proposta, i sapigueu que va de debò.
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COMPARATIVA PRESSUPOSTOS 2019
APROVATS PER LARROSA/PSC/CIUTADANS/PP
AMB PRESSUPOSTOS ALTERNATIUS
PRESENTATS PEL COMÚ DE LLEIDA
INGRESSOS
Total general
DESPESES
Capítol 1.- Personal
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis. Factures de llum, aigua i combustibles, lloguers,
manteniments, despeses de funcionament…
Capítol 3. Despeses financeres. Interessos
Capítol 4. Transferències corrents
05-2310-48001 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSIST. A FAMÍLIES
05-2310-48002 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSIST. A FAMÍLIES PER IBI
05-2310-48003 COMPLIMENT LLEI POBRESA ENERGÈTICA I HABITATGE
12-1700-48100-01 PREMIS ESTUDI LOCAL BONES PRÁCTIQUES AMBIENTAL
12-1700-48100-02 BEQUES FORMACIÓ JUVENIL ESTUDIS ECONOMIA CIRCULAR
05-2310-48905 SUPLEMENT BEQUES MENJADOR CC SEGRIÀ I ESTIU LLEIDA
06-3400-48999 SUBENCIONS NOMINATIVES PROMOCIÓ ESPORT FEMENI 75.000,00
05-2313-49000 SUBVENCIONS COMPETITIVES, DDHH A L'EXTERIOR (OBJECTIU 0,7%)
Capítol 5. Fons de contingència
Capítol 6. Inversions reals. No manteniment, sinó infraestructures, maquinària, vehicles nous…
Capítol 7. Transferències de capital
05-4312-70000 TRANS. FIRA LLEIDA NETEJA INTEGRAL I REPARACIÓ URGENT PALAU VIDRE
03-1511-70000 TRANSFER. ENTITATS RESTAURACIÓ SEU VELLA-UNESCO
01-9430-76801 EMD RAIMAT-MILLORES PISCINES ESTIU
01-9430-76802 EMD SUCS-MILLORES PISCINES ESTIU
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers (amortització de prèstecs)
04-0110-93399 AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÉSTECS €
Total general

168.954.456,23

169.294.754,41

57.481.374,65

59.981.923,78

63.757.180,77
2.230.933,55
21.052.594,06
845.606,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.518,00
1.679.826,67
13.209.690,38
32.150,00

252.000,00
9.258.706,15
0,00

56.853.463,29
1.402.081,19
23.528.748,62
1.650.000,00
500.000,00
180.000,00
1.000,00
15.000,00
180.000,00
75.000,00
340.000,00
310.751,75
16.767.785,77
102.000,00
55.000,00
35.000,00
6.000,00
6.000,00
252.000,00
10.186.000,00
926.000,00

168.954.456,23

164.763.124,56

2.500.549,13
-6.903.717,48
-828.852,36

-1.369.074,92

2.476.154,56
804.393,70
500.000,00
180.000,00
1.000,00
15.000,00
180.000,00
75.000,00
218.482,00
3.558.095,39
69.850,00
55.000,00
35.000,00
6.000,00
6.000,00
927.293,85
926.000,00

-9.101.644,76

9.531.942,93
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