
MEMÒRIA DEL MANDAT 2019 – 2023

Rendim comptes de la feina feta



Índex

1. La família del comúdelleida

2. El comúdelleida a la Paeria: feina feta

2.1. Transició ecològica i medi ambient:
Arbrat
Energia
Altres mesures: aigua, contaminació
Cura dels animals

2.2. Drets de les persones
Habitatge
Subministraments bàsics
Infància i educació
Joventut
Gent gran
Feminismes
Altres

2.3. Model de ciutat
Millora urbana
Model industrial
Model comercial
Model de mobilitat

2.4. Gestió pública
Participació ciutadana i democràcia
Bon govern, anticorrupció
Fiscalitat i serveis públics

3. Feina feta als barris i EMDs

2



1. La família del Comúdelleida

El mandat 2019-2023 ha estat un període complex. Després de quaranta anys 
amb el PSC al govern de forma gairebé ininterrompuda, s’obria l’opció d’una 
majoria de govern alternativa sota el lideratge d’ERC. 
Des del comúdelleida vam proposar un govern ERC-Comú, que se situés de 
forma nítida en polítiques d’esquerres i en defensa dels drets democràtics, 
comptant amb suports externs. ERC va barrar el pas a aquesta opció, 
plantejant com irrenunciable la participació de Junts x Catalunya al govern. 

Les negociacions obertes a partir
d’aquí, ens van dur a prendre la 
decisió d’entrar en un govern 
que ens era incòmode, però en el
que confiàvem que ERC exerciria 
el seu lideratge per fer valer la 
majoria d’esquerres dins de 
govern, una majoria que s’havia 
reflectit en el contingut del Pacte
d’Entesa. 
S’obria una etapa de canvi, amb 
un govern ideològicament divers,

però que s’havia posat d’acord en un pla d’acció transformador. Aspectes com 
la reorientació i reforç de les polítiques socials i d’habitatge, la participació com
a eix transversal, el canvi en el model de gestió pública, deixant enrere 
clientelismes i impulsant una revisió del model de fiscalitat, les polítiques de 
transició ecològica i de transformació del model urbà... eren aspectes claus en 
el programa del comúdelleida, que quedaven incorporats al Pacte d’Entesa.
La realitat del govern, però, no ha estat l’esperada. La irrupció de la pandèmia, 
el llast d’un ajuntament endeutat per les polítiques irresponsables del PSC, la 
falta de lleialtat de Junts x Catalunya respecte el Pacte d’Entesa en aspectes 
cabdals, i la falta de decisió d’ERC per tirar endavant i fer tirar endavant les 
transformacions compromeses, van anar tensionant el govern. 
La nostra denúncia de les pràctiques clientelars de Junts per Catalunya en la 
contractació pública, l’immobilisme en les polítiques de mobilitat comandades 
pel mateix partit, la paràlisi en la revisió de la planificació urbanística de la 
ciutat, les divergències en unes polítiques socials poc decidides i sense un 
model clar d’inclusió, i les tensions provocades per una política pressupostària 
austericida sense prioritats clares, van anar generant tensions que esclatarien 
amb el cas Torre Salses. L’alcalde retirava les competències al nostre cap de 
llista i tinent d’alcalde de govern, Sergi Talamonte, per evitar que posés en 
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evidència la falta de decisió del govern per revertir el planejament urbanístic 
de Torre Salses de forma definitiva, provocant així el trencament del govern.
El comúdelleida tornava a l’oposició, on hem intentat mantenir una posició 
propositiva, oberta a acords, malgrat la decepció dels acords massa cops 
incomplits, però exigent i crítica quan ha calgut. La no aprovació dels 
pressupostos de 2022, amb la moció de confiança posterior, és un bon exemple
de com no ens ha tremolat el pols per reaccionar als incompliments del govern.
Els acords assolits en propostes de mobilitat o en el Pla de l’Estació, són bon 
exemple de al nostra disposició a arribar a acords en benefici de la ciutat.
Amb tot això, del que us donem més detall en la secció següent, hem 
completat un mandat convuls, que hem viscut entre la il·lusió i la frustració, 
amb l’angoixa d’una pandèmia que ens ha afectat no només en la feina 
institucional, sinó també, sobretot, en les nostres relacions, en el nostre ànim, 
en les nostres dinàmiques de treball col·lectiu, mediatitzat per pantalles massa 
sovint. 
En tot cas, arribem al final del mandat orgulloses de la feina feta amb només 2 
regidors de 27, amb més experiència i coneixement sobre la gestió municipal i 
les necessitats de la ciutat, i amb el compromís intacte per una política al 
servei del bé comú. 
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2. El comúdelleida a la Paeria: feina feta

La nostra tasca en aquest mandat s’ha de dividir en dues etapes, dins i fora de 
govern. Dins de govern, l’acció del comú es va centrar en el que corresponia a 
les regidories que encapçalàvem (Transició ecològica i habitatge; Participació i 
lluita contra la corrupció), a més de vetllar i influir, en la mesura del nostre pes 
a govern, en el compliment del pacte d’Entesa per part de les altres regidories.
Us presentem el resum de la feina feta, assenyalant la relació amb el nostre 
programa electoral.

2.1. TRANSICIÓ ECOLÒGICA – MEDI AMBIENT

ARBRAT
La regidoria de transició ecològica i medi ambient amb el Comú a govern, va 
plantar més de 2.000  arbres i milers de plantes arbustives amb 
continuïtat, malgrat la poca disponibilitat pressupostària.
Tot i l’aturada pel Covid-19, va seguir la programació de plantació amb 
l’objectiu de reparar, mantenir i enriquir el verd de la ciutat i aplicant 
nous criteris de gestió per augmentar la biodiversitat a Lleida. 
Específicament es va treballar en la plantació de la
gespa de la rambla de Corregidor Escofet, reposició
de la mitjana de l’avinguda de Pinyana, Rovira
Roure i Alcalde Porqueres. També s’han fet treballs
a la zona Instituts (carrer Ton Sirera i avinguda de
Barcelona) i a Balàfia, a la plaça Països Catalans, al
carrer Enric Pubill ‘Lo Parrano’, a l’avinguda Rosa
Parks, Passeig de Ronda, avinguda Madrid,
avinguda Miquel Batllori, diversos carrers de Vila
Montcada i Ciutat Jardí, patis escolars i més arbres
a Corregidor Escofet, Polígon de Neoparc, Rufea,
entre altres. Hem millorat la jardineria en general i
particular destaquem la de la plaça de l’Escorxador.
Acció 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.

A banda dels treballs localitzats, es va iniciar
l’elaboració del Pla dels Espais Verds de Lleida
per a definir uns parcs i espais verds òptims en
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biodiversitat, serveis i connectivitat, abastant tant el nucli urbà com Sucs, 
Raimat, Llívia i Horta de Lleida. 

S’ha iniciat la 
modificació de la 
qualificació del 
Bosquet de 
Palauet com a 
parc natural urbà 
de Lleida. La rambla
de Pardinyes també 
es vol aconseguir 
que sigui un bosc 
urbà.
Malgrat aquests 
avenços, que s’han 
completat amb els 

plans de renaturalització de la ciutat finançats amb fons Next Generation, no 
hem aconseguit que s’avancés en l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbana, 
que hauria de consolidar la planificació d’aquest sistema de parcs urbans.

Acció 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 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;

S’ha estudiat la creació d’horts urbans al Secà, un projecte que seguiria el 
mateix patró que a Pardinyes i Rufea. 

Programa 2019-2023. Acció 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.

S’ha executat el projecte de promoció turística saludable de descoberta 
dels espais fluvials del Segre, el Ter, el Fluvià i el Tet, dins del programa de 
Turisme transfronterer fluvial sostenible (TTFS). En aquest sentit s’han fet 
millores dels Aiguamolls de Rufea així com en els espais naturals de la Mitjana, 
el camí del riu, on s’ha considerat necessari actuar.

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
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 
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dels aiguamolls de Rufea, per convertir-los en veritables espais naturals de gaudi i 
contemplació dels ecosistemes i ambients fluvials.

ENERGIA 

Des de la regidoria, hem impulsat la generació de renovables descentralitzada 
tant en edificis privats com en edificis i terrenys municipals, així com mesures 
per a l’estalvi energètic.
En relació a la promoció de renovables en espais particulars, vam aprovar una 
important bonificació de l’IBI per instal·lacions d’energia solar. Dins d’aquest 
procés, Raimat impulsa l’autogeneració verda amb una compra col·lectiva de 
plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum. De fet, la instal·lació de 

plaques d’autoconsum es va 
disparar al municipi de Lleida 
en aquests temps. 
També ha assessorat en la 
tramitació del programa 
d’ajuts per a la rehabilitació 
energètica, arribant a 140 
atencions l’any 2020.
En aquest període,  Lleida ha 
estat avaluada en aquest 
període, per la Fundación de 
Energías Renovables, situant 
el municipi de Lleida en el 

quart lloc de l’estat en accés a bonificacions per fotovoltaica i sisè 
municipi català amb més instal·lacions d’energia fotovoltaica.
En aquest sentit, ens hem adherit a la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible amb activitats per fomentar l’eficiència energètica i 
l’autoconsum 
S’ha realitzat un procés participatiu per tal de tractar la conveniència de la 
instal·lació d’energia fotovoltaica als habitatges comunitaris.
També hem proposat adaptar la normativa urbanística de Lleida per fixar 
l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la 
producció d’aigua calenta sanitària i per a la producció d’electricitat, en edificis
de nova planta o en construccions, rehabilitacions o canvis d’ús integral.
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, 
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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
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.

Pel que fa a la part púbica, s’ha impulsat la tasca de l’Agència de l’Energia 
de Lleida, que ha engegat el seu primer projecte d’instal·lació de panells
fotovoltaics a un edifici municipal, el del centre cívic de Balàfia amb 50kW,
que evitarà cada any l’emissió de 16,24 tones de CO2 i generarà electricitat 
per al centre cívic, l’escola bressol, la ludoteca i el Pavelló Agnès Gregori. 

I hem presentat
moc  ió per tal de  
promoure la
instal·lació de
fotovoltaiques al
Parc de Serrallarga
de Lleida  , motor  
d’una energètica
pública o público-
privada.

També vam
encarregar els
estudis d’estalvi
energètic a les
instal·lacions municipals, que contenia mesures per rebaixar el consum fins un 
70%, però que no s’han aplicat després de la nostra sortida del govern.

308. Aconseguirem reduir el consum mig energètic dels equipaments municipals en un 50 % al 
final del mandat
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.
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.
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ALTRES MESURES: AIGUA, CONTAMINACIÓ

Hem condicionat   l’actualització del preu de l’aigua   al manteniment dels criteris 
de progressivitat en funció del consum que ja es van establir en la signatura 
del Compromís de l’aigua al 2020 per part d’ERC, PSC i Comú, amb l’objectiu 
de fomentar l’estalvi en el consum d’aigua.

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.

S’han incorporat sis
centres cívics als 
refugis climàtics
interiors, aquests
són: Balàfia, Bordeta,
Mariola, Llívia,
Pardinyes i Centre
Històric, el 2020 i
s’han habilitat
Cappont, Democràcia
i Secà de Sant Pere el
2021. Recordem que
el refugi climàtic és
un espai interior o
exterior accessible que durant els episodis climàtics extrems proporciona 
confort tèrmic a la població (especialment a les persones vulnerables), així com
descans i seguretat.

375. Seleccionarem un nombre gran d’espais de potencial refugi, que sumin una àrea 
equivalent al 10% de la superfície de cada barri.

S’ha col·laborat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d’estar 
atents als avisos d’episodis de contaminació atmosfèrica i activació de 
protocols i accions de control. S’ha signat un conveni concretant les 
mesures per a millorar la qualitat de l’aire. Dins d’aquest marc, Lleida ha 
fet revisions ambientals a 66 empreses i activitats el darrer any per 
controlar que compleixen les obligacions que marca la normativa per tal de 
minimitzar el seu impacte sobre el medi.

387. Establirem, a partir de l’estudi tècnic, protocol municipal d’actuacions per als episodis 
d’alta contaminació
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Hem demanat el Pla Especial Urbanístic Especial d’Ordenació de les 
Telecomunicacions, document d’aprovació de l’execució de mesures 
d’emissions electromagnètiques al municipi de Lleida i l’estat de les taxes 
d’antenes per espai radioelèctric per a observar la radiació que es genera.

També ens mostrem 
contraris als macro 
projectes, atès 
van en contra del 
model social, 
econòmic, cultural
i medi ambiental 
que defensem. El 
Comú s’ha afegit a 
les al·legacions 
presentades per la 
Plataforma contra els
macro projectes 
energètics de 

Ponent, en què se sol·licita que no es doni autorització als vuit projectes 
d’implantació de plantes de producció i línies de molt alta tensió per la seua 
afectació a un territori amb un alt valor agrícola i paisatgístic. De la mateixa 
manera que succeeix amb el polígon industrial de Torreblanca, fet que implica
un consum d’aigua excessiu, major contaminació per a la nostra ciutat i 
entorns per a ser coherents amb la situació d’emergència climàtica en la que 
ens trobem. De fet, hem demanat a l’ajuntament revisar l’extensió, ubicació i 
tipus d’activitat d’aquest polígon. Tema que tractem a urbanisme.
En respecte la contaminació olfactiva, ja sabem com el barri de la Bordeta 
n’està d’afectat per les olors que es desprenen de la fàbrica de productes sub-
càrnics Echevarria. La comissió d’urbanisme ha acordat incoar un expedient de 
llicència d’activitats d’aquesta per analitzar si està complint la normativa 
d’emissió de bafs i pudor i hem demanat la col·locació d’instruments de 
medició de l’aire.

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 fàbrica.

En una mateixa línia, considerem que una ciutat com Lleida, precisament per la
importància de l’activitat agrària, ha de regular millor l’aplicació de 
productes fitosanitaris en zones urbanes i adjacents, tenint en compte 
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criteris de protecció de la salut de les persones. Per aquest tema hem 
presentat diverses peticions d’informació i propostes d’actuació per tal de 
millorar la protecció de la salut i la regulació de l’aplicació de fitosanitaris en 
l’entorn urbà.

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.

CURA DELS ANIMALS

S’ha estat molt atent al Refugi dels Peluts, nom posat al Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia durant aquest període dins d’un procés participatiu 
obert a la ciutadania, reforçant el servei amb un dinamitzador que promou les 
adopcions i assessora als usuaris en l’adopció d’animals. 
Hem aconseguit que el servei de veterinària es fes directament al centre, 
millorant substancialment l’atenció als animals i reduint la mortalitat del refugi.
S’ha rehabilitat la sala de cures i quiròfan propi del Refugi i s’ha reformat la 
zona de quarantena d’animals amb criteris clínics. 
S’han signat acords amb entitats animalistes per cedir adopcions. 
S’ha treballat per la taxa de protecció i tinença d’animals de companyia per 
dotar de més recursos les polítiques de benestar animal i s’ha ampliant les 
zones de lleure per als animals del refugi, entre altres accions. 
El centre estrena xarxes socials com a part de la campanya d’adopció i de 
coneixement i visualització de l’espai.    També es treballa en el cens de 
cigonyes i colònies de gats.

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 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. 
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
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Vam presentar una proposta per assegurar que es compleixi la normativa en el 
trasllat dels nius de les cigonyes de les sitges.

A govern, s’ha creat el Consell Municipal per a la Defensa dels Animals, 
constituint un grup de treball que ha d’assentar les bases d’aquest consell de 
benestar animal, fomentant un nou espai de participació en aquesta matèria.

Hem col·laborat amb entitats animalistes per tal es presentés una moció per 
una pirotècnia respectuosa i segura amb els animals i persones que també són 
hipersensibles en aquests sorolls.

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.
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2.2. DRETS DE LES PERSONES

HABITATGE
Des de la regidoria d’Habitatge, s’ha treballat per al compliment de la funció
social dels pisos buits i desocupats, tal com recull la Llei del Dret a 
l’Habitatge. 
En aquest sentit, a finals de l’any 2020, s’han declarat en situació anòmala 388
pisos de grans tenidors i ha realitzat els requeriments procedents. Es van 
enviar fins a 713 notificacions a immobiliàries i bancs propietaris de pisos buits,
i 563 a propietaris individuals, per requerir-los quines actuacions estaven fent 
per posar els pisos al mercat. 
D’altra banda, es va eximir del cobrament del lloguer del parc públic 
d’habitatge a les famílies i establiments comercials i altres, afectats per l’estat 
d’alarma de la COVID, i a altres persones en situació de vulnerabilitat se’ls hi 
va facilitar uns ajuts econòmics des de l’Oficina Local d’Habitatge.
S’han venut parcel·les des de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU), per tal 
d’aconseguir capacitat econòmica per resoldre polítiques d’habitatge i 

s’han cedit altres 
propietats per 
donar suport a 
serveis a les 
persones 
necessitades, com 
entre altres, les 
que ofereixen 
associacions com 
Caritas, pisos per 
al projecte Housing
First, projectes de 
masoveria urbana 
o la signatura de 
convenis per 

aconseguir la cessió d’habitatges de titularitat pública i continuar les polítiques 
socials d’habitatge. S’han signat convenis amb l’Agència Pública de l’Habitatge 
de Catalunya, amb Hàbitat3, Sareb, Fundació Sostre Cívic, i Obrint Portes entre 
altres. 
Des de l’EMU es van compartir les línies de treball en matèria de gestió de 
l’habitatge amb les entitats socials que atenen directament aquesta 
problemàtica, com són Arrels-Sant Ignasi, Càritas, Llar del Seminari i Mariola en
Moviment. 
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A banda, amb el Comúdelleida a la presidència de l’Empresa Municipal 
d’Urbanisme es va signar el refinançament del deute que arrossegava de 49.4 
M€ fet que permetrà estalviar més de 3 milions en interessos i 
assegurar la subsistència de  l’empresa municipal per fer polítiques d’habitatge 
i municipalització de serveis públics. 
Amb aquest conjunt de mesures, mentre vam ser al capdavant de la regidoria 
es van aconseguir 28 nous habitatges públics i 83 habitatges més via convenis.
Mentre que des que es van expulsar al comú del govern només s’han 
aconseguit 5 nous habitatge via conveni.
A més, es va
renovar la
declaració de 
Lleida com a
municipi
d’habitatge
tens  ,   donant
compliment al pla
d’actuacions
fixades en
matèria de
contenció de
rendes en els
contractes
d’arrendament
dels habitatges, amb la finalitat d’incrementar l’oferta de lloguer assequible i 
controlar la bombolla de preus. I es va impulsar la Xarxa de mediació del 
Lloguer, per la qual l’Ajuntament avala el lloguer dels propietaris que lloguen 
els seus pisos per aquesta via oferint preus de lloguer assequible.
Finalment, es va promoure la creació d’una oficina conjunta i sistemes de 
coordinació amb serveis socials per acompanyar les persones en processos de 
desnonament, aplicant mesures per evitar-los. Es va contractar una persona 
amb formació jurista per part de l’EMU per fer de mediadora i es van paralitzar 
fins a 92 desnonaments anuals. El personal de l’equip antidesnonaments de 
l’EMU s’ha integrat a l’oficina única d’habitatge del carrer Cavallers 10 
depenent ara de l’EMAU amb coordinació amb serveis socials.
Per tant, s’ha treballat per les polítiques socials d’habitatge   amb les entitats 
socials i del tercer sector que atenen directament aquesta problemàtica. 

Acció 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.
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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.
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).
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.

Hem actuat en els casos de pràctiques organitzades d’assetjament i incivisme 
en les ocupacions. Destacats el desnonament de Carrasco i Formiguera 
conjuntament amb l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, entre altres.

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.

Hem treballat per tal 
d’assegurar una estada en 
condicions a les persones 
temporeres, implicades en la 
campanya de recollida de la 
fruita. 
Ja al juliol de 2019 vam 
presentar moció conjunta  en
aquest sentit, per tal que el 
2020 aquests treballs de 
planificació estiguessin 
totalment preparats, tot i que 

l’arribada de la pandèmia va trastocar els plans, havent-se de posar en marxa 
recursos d’emergència condicionats per les mesures de confinament.
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Posteriorment, des de l’EMU es va posar en marxa l’allotjament en pisos 
compartits per aquest període de necessitat d’habitatge temporal. Aquest 
programa d’habitatges de temporers de l’empresa municipal ha suposat una 
quarta part de totes les pernoctacions de la campanya de temporers amb un 
cost molt inferior que el del pavelló de la fira.
La construcció de l’alberg o equipament de múltiples usos, ha estat una 
prioritat atesa la situació d’emergència i necessitat en la que ens trobem, tant 
per cobrir una necessitat periòdica i estacional i donar solucions a l’atenció 
a temporers.

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.

D’altra banda, s’ha aconseguit el compromís de construir un nou equipament 
d'atenció i acompanyament a persones sense llar i d’ampliar el programa de 
Housing First amb nous habitatges. En aquest sentit s’ha presentat als fons 
Next Generation un projecte de rehabilitació de l’antic edifici de les Josefines 
per convertir-lo en un equipament d’estada de llarga durada, seguiment i 
acompanyament a les persones sense sostre . Important, l’acord de no barrejar
l’atenció dels treballadors temporers, l’atenció al sensellarisme i la inclusió 
social. Per últim, també vam aconseguir el compromís de govern de treballar 
per tal de tenir en breu, un tercer equipament de baixa exigència per atendre 
el programa d'Iglú i el primer estadi d'atenció al sensellarisme de la ciutat.

Acció 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.

Ja fora de govern, vam demanar suport municipal a les comunitats de 
propietaris que poden acollir-se al programa d’ajuts a la rehabilitació 
programada, que beneficia a propietaris de pisos en zones de rendes baixes.

Hem pressionat per tal que els grups parlamentaris aprovin la llei d’habitatge 
estatal i modifiquin les catalanes per a facilitar la tramitació d’expedients i 
requeriments als ajuntaments.

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 màxim
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SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
Defensem el dret d’accés universal al subministrament d’aigua potable
i per a garantir que l'aigua sigui un dret, s’ha arribat a un conveni de 
col·laboració i corresponsabilitat amb la concessionària Aqualia, que es 
compromet a no tallar l'aigua a persones en risc d'exclusió residencial. En 
suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les 
famílies amb deute per part d’Endesa i altres companyies i s’ha tancat un 
conveni per a instal·lar comptadors socials d’aigua per a les famílies 
vulnerables, donant compliment a la llei de pobresa energètica 24/2015. 

També ham aconseguit que les 
actualitzacions del preu de l’aigua 
que s’han hagut d’assumir per donar 
equilibri al contracte, no es 
carreguessin sobre la majoria de les 
famílies, sinó que es concentressin 
en els majors consumidors.
 
Acció 32. Aturarem qualsevol tall de llum, 
gas o aigua per situació d’incapacitat 
econòmica a la ciutat de Lleida.
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. 
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.

L’Agència de l’Energia, impulsada per la regidoria de medi ambient, amb el 
comú a govern,  realitzava, entre altres, tasques d’assessorament social per a 
que les persones que ho necessitin s’acullin a la Llei 24/2015.

Acció 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.

Vam presentar una moció conjunta amb els grups municipals d’ERC, JxCat, PSC 
i PP, promoguda per aquest grup del Comú, en suport a la Llei 24/2015 i 
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contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute per 
part d’Endesa i altres companyies.    

Aproximadament, s’han realitzat unes 140 auditories i assessoraments a 
famílies en un any per part de l’Agència de l’Energia.

Acció 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.

L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i les Diputacions provincials han signat avui amb la companyia 
Endesa els acords per condonar el deute que acumulen milers de famílies 
vulnerables i per regular com fer front a la pobresa energètica. Aquests acords 
són un pas endavant en la garantia dels drets energètics de les persones i 
l’aplicació de la Llei 24/2015. Malgrat no ha estat fruit del nostre esforç, tot 
suma i aquest és un acord molt important per a la lluita contra la pobresa 
energètica, quelcom que portàvem a programa, malgrat les nostres limitacions.

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.

INFÀNCIA I EDUCACIÓ
En respecte la infància, demanem que no es detinguin les targetes moneder 
de beques menjador perquè vulneraria el dret a l'alimentació de milers de 
nens/es. Vetllem per salvaguardar el model d’autogestió dels menjadors per 
part de les AFAs, per la necessitat d’aclarir un marc normatiu que permeti 
mantenir el model de gestió dels menjadors escolars per part de les 
Associacions de Familiars dels Alumnes, Consell Comarcal del Segrià. 

Acció 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. 
Acció 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.
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.

Hem donat ple suport a la moció del grup municipal de Ciutadans, presentada 
al gener de 2022, per al manteniment, renovació  i adequació dels parcs 
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infantils, intervenint al ple i explicant el que considerem al respecte en el 
nostre programa.

Acció 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; 
Acció 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.

Formem part de 
l’adhesió al 
Pacte local per 
la prevenció de 
la segregació 
escolar 
municipal.

Acció 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.

Hem demanat que s’obrissin els patis escolars i també les biblioteques de 
barri. Ambdós, projectes que estan actualment en marxa.

Acció 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.
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JOVENTUT
Hem realitzat aportacions al nou Pla de Joventut de Lleida la demanant 
reforç de les polítiques de salut mental i d'habitatge per a joves.

Acció 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. 

Reclamem reforçar les polítiques juvenils 
en matèria de salut mental i habitatge, en el
marc de l’aprovació del Pla Local de Joventut
en la comissió informativa de les polítiques 
de gestió cultural, d’esports i de joventut. 
Demanem que la Paeria incorpori al Bo 
Cultural Jove l’oferta cultural municipal.

Gent del Comú, veïnat del Secà, junt amb 
moltes altres persones, han estat actives per
tal d’aconseguir l’obertura al barri, del 
centre autogestionat juvenil de Torrequeralt.

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. 

GENT GRAN
Dins d’aquest àmbit, demanem per la dinamització dels centres sènior 
municipals, un projecte que s’ha de treballar al Consell de la Gent Gran.

Es va realitzar un Ple específic de gent gran. El Comú va incorporar propostes 
com la del cens, per identificar les persones que viuen soles i les seves 
carències, treballar amb i per les persones que les cuiden i professionalitzar la 
seva tasca, entre altres que especifiquem amb el següents acords:
Acord 15: Instar al Govern Municipal a assumir el 100% de la gestió pública 
del Servei municipal del Centre de dia Santa Clara, el Centre de dia Magraners i
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el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), per tal d'adaptar la realitat dels usuaris i
centres al personal i recursos necessaris.

Acció    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.

Acord 16: Instar al Govern Municipal a portar a terme diverses campanyes de 
sensibilització:

a) Dirigides a transformar la mirada que hi ha sobre la vellesa per tal de fer 
front a l’edatisme. Considerem necessari un treball transversal de reeducació 
social, posant l’accent en els actius i les capacitats de les persones grans, 
evitant els prejudicis i els estigmes presents en àmbits com l’educació, la 
cultura, la publicitat, el discurs mediàtic o el vocabulari que emprem com a 
societat. 
b) Per a visibilitzar el maltractament per omissió, generalitzat a les situacions 
quotidianes que la gent gran viu. 
c) Dirigides a la dona i al col·lectiu LGTBIQ.

Acció    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. 

Acord 17: Instar al Govern Municipal a repensar i reinstaurar la revista de 
Paeria amb caràcter mensual, per tal de fer-la arribar especialment a la gent 
gran. Treballant per trencar la bretxa digital, amb continguts i formats que 
puguin ser realment útils per aquest sector de la població. A partir de les dades
obtingudes amb l’Observatori es podria conèixer com fer-ne aquesta distribució
específica.
Acord 18: Instar al Govern Municipal a aprofitar i potenciar els recursos 
existents actuals destinats a la gent gran enlloc de crear noves figures o 
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serveis. Coordinació i millora de la comunicació, difusió i coneixement 
d’aquests espais de serveis socials, llars de jubilats, centres de dia, centres 
cívics i equipaments municipals adreçats a la gent gran. 

Acció    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.
Acció 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 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. 
Acció 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.

FEMINISMES
Amb el Comú a govern, sobre feminismes, es va convocar la Comissió de 
Treball sobre el model d’atenció a les dones en situació de violència 
masclista i als seus fills i filles, on també és representant la regidora. Es 
tracta d’una comissió constituïda el novembre del 2021 i amb caràcter 
semestral. D’aquesta comissió i del Consell Municipal de les Dones, on n’és 
representant del Comú, la Sra. Marina Pifarré Rovira, se’n van derivar les 
actuacions següents (2021):
• Audiència pública sobre el model del servei municipal d’atenció a les 
dones en situació de violència masclista i als seus fills i filles, a petició 
del Grup Feminista de Ponent – Dones Lleida. 
• Nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista 
al municipi de Lleida. El darrer protocol correspon al 2008. Hem preguntat a 
comissió informativa del mes de juny sobre el nou protocol, que es va activar 
posteriorment.

Acció 45. Promourem la revisió i actualització del Protocol d’atenció a les dones i els seus fills 
en situació de violència masclista a Lleida.

En contra de la violència masclista, que pateix també, la gent gran i que no pot
invisibilitzar-se: intervenció de la regidora Elena Ferre Toldrà en el Ple municipal
ordinari (8 de març de 2022). En aquest punt incorporem les propostes fetes a 
la gent gran, especificant les dones grans,  Amb relació als programes 
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d’igualtat de gènere adreçats específicament a la gent gran, s’incorpora, a 
proposta del comúdelleida, una menció específica a la perspectiva LGTBI.
Hem presentat la moció, junt amb els grups municipals d’ERC-AM, PSC, JxCat 
Lleida, per declarar Lleida municipi feminista. Els acords són: Declarar Lleida 
municipi feminista; adhesió a la carta europea per a la igualtat de dones i 
homes a la vida local; Assumir i impulsar el decàleg per a la construcció de 
ciutats feministes; Traslladar aquests acords. 

Presentem una moció 
feminista al ple 
ordinari municipal del 
mes de novembre del 
2022 (1). Va ser 
acceptada i aprovada 
per tots els grups, 
passant a ser tractada
com a Declaració 
Institucional (2). 
Aquest darrer 
tractament suavitzava
el contingut de la 
moció, així que a 

l’apartat del Ple de Precs i Preguntes, la regidora Elena Ferre Toldrà, va realitzar
una intervenció (temps: 04:03:06) contundent al respecte. 

Acció 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 en l’àmbit 
institucional, es canviï la visió masclista i existent en aquest àmbit. Es treballarà per tal 
d'aconseguir desactivar el masclisme des de l'arrel.

Vam posar damunt la taula i vam demanar, ja de forma reiterativa -ja ho 
havíem fet a cop de moció en el mandat 2015-2018- l’eliminació de la 
publicitat de la prostitució dels mitjans de comunicació locals, així com 
la publicitat explícita masclista de la publicitat a la via pública, via modificació 
de l’ordenança de paisatge urbà.
Avui, estem satisfetes de que ja fa dies que els mitjans de Lleida no anuncien 
prostitució.
Dins de l’àmbit del tràfic de les persones, i atenent a moltes altres derivades, 
específicament, refugiades de la guerra, el comúdelleida a la comissió 
territorial de l’Horta i a la comissió de drets a les persones, vam fer arribar una 
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proposta per tal de treballar en pro de la col·laboració, l’acolliment i 
l’empadronament actiu, entre altres.
Realitzem seguiment sobre els Punts Lila que es diversifiquen a la ciutat en
motiu de diades i festes locals per tenir coneixement de la situació i la 
necessitat a temps real. I davant dels casos de punxades amb submissió 
química produïdes acceleradament en els espais d’oci nocturn, hem demanat 
actuacions immediates i més informació a la ciutadania i col·laboració també 
per part d’aquests espais d’oci.
Reflexionem sobre la 
gestió dels drets
sexuals i
reproductius a Lleida
i el greuge comparatiu
amb altres ciutats, en
una taula rodona amb
la Laura López,
diputada d’En Comú
Podem, i l’exposició de
Sílvia Aldavert,
Coordinadora de
l’Associació de Drets
Sexuals i Reproductius.
Hem presentat moció a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de 
drets de les persones trans. També la moció per a commemorar el dia 28J, 
diada per l’alliberament afectiu, sexual i de gènere.

Acció 49. Promourem el reconeixement i respecte de la diversitat de les dones.

Amb el Comú a govern es publica el 1r Pla Municipal de Polítiques LGTBIQ+ 
Per a la seva elaboració, s'ha comptat amb el suport i les aportacions de les 
entitats i persones expertes que formen part de la Comissió Permanent del 
Consell Municipal pels drets de les persones LGTBIQ+ i contra la LGTBI-fòbia, 
amb l’objectiu fonamental de treballar per tal de construir una ciutat lliure de 
LGTBI-fòbia, on es respecti la diversitat sexual i de gènere i es visibilitzi el 
col·lectiu sense estigmes.
Hi han participat les associacions Colors de Ponent, Dones Lleida, Marea Lila i 
Antisida Lleida, una persona experta del Consell Municipal LGTBIQ+ i dues 
alumnes que han fet pràctiques al SAI Local del curs de Promotores d’Igualtat 
del CIFO.
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Sobre el col·lectiu LGTBIQ hem presentat moció al ple de la Paeria, de suport al 
28 de juny, Diada per l’alliberament afectiu, sexual i de gènere on entre altres, 
que l’Ajuntament de Lleida treballi perquè el municipi sigui un lloc segur i 
amable en el qual viure la diversitat sexual, afectiva i de gènere de manera 
plena i normalitzada fomentant actituds positives, de suport i de no 
discriminació cap a les persones LGTBI+. Al mateix temps possibilitar espais i 
llocs de trobada i relació, així com a contribuir al desenvolupament del teixit 
associatiu LGTBI+. S’afavoriran accions i activitats en espais municipals d’actes
que promoguin la diversitat de conformitat amb l’establert al Pla Municipal de 
LGTBIQ+ 2021-2024. 
Vam organitzar una jornada on vam tractar les polítiques trans, acompanyades 
per la Nessa Molina i la Carmina Pardo, on tractem especialment, les 
mancances a la Salut trans als pobles i fins i tot a la ciutat de Lleida.

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.

El Comúdelleida té en compte la paritat a tots els actes que organitza. 
Institucionalment ho tenim en compte per a manifestar-ho quan escaigui o 
realitzar una proposta. De fet, cada cop que ens hem trobat “soles”, ho hem 
denunciat.

Acció 50. Instaurarem el requisit de paritat en els esdeveniments amb promoció o ajuda 
municipal. 

Participació activa en els 
grups de treball creats 
per a l’actualització del III
Pla Municipal de 
Polítiques d’Igualtat de 
Gènere a Lleida, atès 
finalitzava la validesa del 
document. 

Acció 51. Reformarem i 
proposarem millores 
substancials de l’actual III Pla 
Municipal de Polítiques 

d’Igualtat de Gènere a Lleida (2017-2021) en resultar aquest a dia d’avui insuficient per 
aconseguir una igualtat efectiva entre lleidatans i lleidatanes.
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Participem junt amb la resta de grups municipals i entitats, en la revisió de 
les clàusules de la guia de contractació pública de l’ajuntament de 
Lleida. Hem estat treballant per a incorporar propostes en aquest sentit, dins 
d’aquesta revisió corresponent a les clàusules d’igualtat: establir l’obligació de 
les empreses d’aportar el Pla d’igualtat de Gènere i els protocols d’actuació per
evitar la discriminació de persones LGTBI, dues de les propostes presentades 
per aquest grup. 

Acció    52. Incorporarem l’exigència de plans d’igualtat dins les polítiques de contractació 
pública.

ALTRES
Vam promoure el nou protocol   d’empadronament   per facilitar 
l’empadronament de les persones que estan vivint en situacions irregulars, 
facilitant així la millor identificació dels problemes d’habitatge a la ciutat i 
garantint l’accés d’aquestes persones i famílies als serveis públics bàsics.

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.
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.

Hem donat suport al nou 
enfocament del Pla de 
Cooperació elaborat per la 
Regidoria de Drets Civils, però 
reclamant ajustar els objectius
de despesa en cooperació en 
un mínim del 0,5% del 
pressupost, amb increments 
progressius per arribar a l’1% 
en un termini de cinc anys, 
esmenant el Pla Director 
Municipal de Cooperació, de 
Cooperació Internacional.

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 
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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.

En quant a la salut mental, el comúdelleida ha treballat la moció per a la 
prevenció de les ludopaties i el control en la proliferació de les cases d’apostes 
online i salons de joc.     Volem garantir el treball i la conscienciació social per la
salut mental a Lleida, en aquest sentit vam presentar una moció. 
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2.3. MODEL DE CIUTAT
Un dels grans objectius del nostre programa electoral era avançar en 
l’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbana per deixar enrere el model de 
ciutat gris, densa i amb pocs espais verds i anar cap a una ciutat oberta i 
verda. Malgrat les propostes per designar un coordinador de model de ciutat 
que hagués pogut comandar aquesta tasca, no hem aconseguit que la 
regidoria d’Urbanisme hagi avançat la feina en aquest sentit.
Les nostres propostes en l’àmbit de model de ciutat s’han centrat en 
actuacions de millora urbana més puntuals, la defensa del model comercial de 
proximitat i integrat a la ciutat, un desenvolupament industrial adequat als 
reptes del canvi climàtic i la contaminació.

MILLORA URBANA
S’han demanat actuacions immediates al Centre Històric, per tal motiu 
presentem moció i exigim un ple extraordinari per tractar aquest tema. Les 
actuacions que proposem, també després de reunir-nos amb el veïnat del barri,

es basen en la millora de 
tres aspectes: la 
convivència, l’atenció a 
la complexitat i a les 
persones més 
vulnerables i millorar 
l’espai públic per 
promoure l’activitat i el
benestar. 
Després de l’incendi d’un 
solar en el Centre Històric, 
vam denunciar la 
negligència de 
l’ajuntament en garantir la

neteja dels solars buits del barri, tot i els advertiments previs de veïnat i del 
propi grup municipal de que aquests fets es podrien donar. Hem reclamat 
també més tasques de desbrossat de solars i camins a la resta de la ciutat, 
atès són fets que es poden reiterar i s’han de posar mesures per tal d’evitar-ho.
S’ha donat llum verda al desenvolupament del l’ARE de Lleida que el Comú 
havia impulsat i que permetrà dotar la ciutat de més habitatge social i 
equipaments.
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Hem demanat de manera reiterada la   millora de la il·luminació de la   
ciutat, tant a ubicacions específiques com revisions generals de tota la ciutat, 
determinant millora de les ubicacions i altres necessitats.

Acció 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; Acció 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.

En l’àmbit de la neteja de la ciutat, hem impulsat l’extensió del Porta a Porta 
des de la regidoria de Transició ecològica, per millorar la recollida selectiva i 
reduir el volum de deixalles i emissions derivades.

Hem demanat millores en la 
neteja, com el reforç de 
l’aiguabatre. Hem proposat 
l’aprofitament dels espais 
públics municipals per tal que 
també siguin utilitzats com a 
serveis de bany públic així com
les respectives senyalitzacions.
I vam proposar, sense èxit, la 
revisió del contracte de neteja 
amb Ilnet sense esperar a la 
seua finalització al 2024

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.

Sobre la millora de l’espai públic i la convivència del veïnat, hem 
demanat informació i reclamat també la racionalització de la utilització dels 
espais públics per a terrasses dels bars i restaurants, sempre amb limitacions i 
sense ocupar en excés l’espai de pas i des del Consell de Ciutat, ara al gener 
de 2023, s’ha creat un grup de treball municipal per a tractar aquesta qüestió.

Acció 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 
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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.
Acció 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 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.

MODEL INDUSTRIAL

No estem a favor del desenvolupament de polígons industrials que no 
representin un model respectuós amb la sostenibilitat i el benestar de la ciutat 
que estigui per sobre dels beneficis econòmics. En aquest sentit hem presentat
al·legacions a la construcció del polígon de Torreblanca-Quatre Pilans, que 

tracten temes com la reducció de 
les dimensions eliminant el sector 
de Quatre Pilans; reduir els riscos i 
contaminació; definir una aposta 
real per la transició ecològica i 
establir condicions justes per als 
afectats. Sobre aquest tema i en 
aquest cas, amb el PSC, hem 
demanat conjuntament que la 
Comissió especial de l’Horta valori 
l’afectació a l’Horta del Pla Director
Urbanístic de Quatre Pilans 

Torreblanca. També presentem moció per al desenvolupament industrial 
sostenible a la Plana de Lleida, que proposa revisar el polígon de Torreblanca 
per fer-lo coherent amb els objectius d’acció climàtica.

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 compatibilitat amb la 
conservació de les àrees estepàries i la creació de reserves naturals per preservar els 
ecosistemes de cria de la trenca.
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MODEL COMERCIAL
Continuem ja des de l’anterior mandat, insistint en el greuge que implica 
l’aprovació del desenvolupament urbanístic necessari per fer possible el centre 
comercial de Torre Salses. La nostra oposició a l’aprovació del planejament 
derivat del pla de Torre Salses, i la defensa d’una acció més decidida per 
declarar nul i revertir el planejament d’aquest sector, va dur a la nostra 
expulsió del govern.
Hem demanat que
es deixés sobre la
taula l’expedient per
tirar endavant el vial
de Francesc
Bortdalba, ja que
tenia els informes
ambientals que
correspondrien a una
actuació sobre sòl no
urbà. A banda de no
comptar amb 
l’avaluació
ambiental
preceptiva, presenta un dèficit de 49,414m2 en l’espai reservat per a parcs i 
jardins, tal i com s’argumenta en la demanda corresponent al contenciós 
administratiu contra el Pla parcial SUR42 presentada pel comúdelleida.
Hem donat el suport necessari per tirar endavant el Pla de l’Estació, 
després d’haver assegurat que es complien condicions per a nosaltres 
irrenunciables, com són la màxima exigència ambiental, la connectivitat entre 
Pardinyes i el centre, i la política d’habitatge. El Pla inclou un centre comercial, 
que representa un model integrat a la ciutat, connectat amb transport públic.

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 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.
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MODEL DE MOBILITAT
En mobilitat des del comúdelleida hem presentat múltiples propostes per 
avançar en un canvi de model de mobilitat que des de la regidoria comandada 
per JuntsxCatalunya no s’ha de desenvolupat. Les nostres propostes s’han 
centrat en: promoure la mobilitat a peu en vehicles no contaminants, amb 
propostes de vianalització de carrers i de pacificació i reducció del trànsit de 
cotxes; i millores en el transport públic urbà i interurbà; promoció de la 
mobilitat no contaminant.
Durant la pandèmia vam presentar un pla de vianalitzacions i pacificació 
del trànsit, que incloïa mesures per als diferents barris. La proposta 
contemplava mesures com la reducció de la velocitat de circulació dels cotxes, 
la definició de zones de preferència de vianants i vehicles no contaminants; 
ampliació de voreres; adequació dels temps semafòrics a les necessitats dels 
vianants; la creació d’una xarxa de corredors de vianants; o la creació de 
pàrquings dissuasius, entre les principals.
Una altra de les mesures aprovades al novembre del 2021 i que finalment el 
govern està desenvolupant, és el projecte Metrominut. Es tracta d’un 
programa de sensibilització i promoció de la mobilitat no contaminant, que 
consta de cartelleria, senyalitzacions i una aplicació que indiquen els temps 
dels trajectes a peu per la ciutat i les opcions de mobilitat en transport públic i 
vehicles no contaminants. També per facilitar la mobilitat a peu, es revisaran 
els temps semafòrics per augmentar el temps de pas dels vianants a les 
principals cruïlles de la ciutat.
L’adhesió de Lleida a
la Xarxa de Ciutats
que Caminen és una
altra de les propostes
del comúdelleida que
ha tirat endavant en
aquest mandat per
promoure la mobilitat
a peu. Celebrem que
finalment s’hagi
formalitzat l’adhesió
a la Xarxa de Ciutats
que Caminen que ja
s’havia aprovat al
2017 a proposta del grup del comú i hem reclamat que s’accelerin els canvis 
en la mobilitat per donar prioritat als vianants.
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Des de l’oposició vam signar un acord de mobilitat amb el govern que incloïa el 
compromís del govern de posar en marxa el pla per vianalitzar el Centre 
Històric, mantenint el pas de vehicles d’emergència i serveis i del veïnat, 
d’acord amb la proposta presentada per la Plataforma Som Veïns. El govern 
havia d’enllestir un itinerari per desenvolupar aquest procés.
El pla per a la pacificació i vianalització hauria d’incloure la licitació dels estudis
de mobilitat pertinents, així com un procés participatiu en el Consell de Zona 
que permeti recollir les aportacions del veïnat del Centre Històric.

Amb aquest acord, el 
govern es va 
comprometre també a
incloure el carrer 
Príncep de Viana en
l’estudi per definir 
la Zona de Baixes 
Emissions, preveient
que sigui també una 
via de velocitat 
limitada a 30km/h 
que disposi de carril 
bici i carril bus. La 
pacificació de Príncep 

de Viana, una de les vies amb més contaminació de la ciutat, s’haurà de tenir 
en compte en el pla de mobilitat del projecte executiu de la nova estació 
d’autobusos, que haurà de preveure també espai per a aparcament de 
bicicletes i patinets i per a serveis de lloguer d’aquest tipus de vehicles.
La limitació de la velocitat dels cotxes a 30km/h en vies ràpides que 
queden a la ciutat és una de les mesures que el comú havia pactat estant 
dintre de govern, però que no s’ha desenvolupat fins ara. Amb l’acord de 
mobilitat signat posteriorment, el govern es va comprometre a la reducció del 
límit de velocitat a 30km/h en totes les vies amb actuacions de pacificació 
finançades pels Fons Next Generation, que inclouen, entre d’altres, l’Av/ Prat de
la Riba, la Rambla d’Aragó o el c/ Baró de Maials, on es millorarà la convivència
en la calçada de cotxes, autobús, i bicicletes i patinets.
La vianalització del carrer Pi i Maragall, que va ser aprovada en comissió 
informativa al novembre de 2021, és una altra de les mesures que he reclamat 
reiteradament, sense que s’hagi posat en marxa.
Respecte de la promoció de la mobilitat no contaminant, a més de les mesures 
de pacificació del trànsit, vam introduir esmenes a la nova ordenança de 
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mobilitat, per afavorir la seguretat en la circulació de vianants, bicicletes i 
patinets.
Respecte a la seguretat vial, hem realitzat diverses propostes que es troben a
l’apartat “barris” d’aquest document, relativa a la seguretat pel vianant en 
quant al temps de pas dels semàfors, glorietes i rotondes, il·luminació, punts 
negres, pacificació de carrers, entre altres.

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.
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.
344. Optimitzarem la regulació semafòrica com estratègia clau en la regulació del trànsit, la 
pacificació i la racionalització dels diferents mitjans de mobilitat urbana. 
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.

Pel que fa al transport públic, des de l’inici de mandat hem estat reclamant 
una revisió i reforç de les línies i freqüències del servei d’autobús, que no  hem 
aconseguit que s’implementin. El reforç del servei d’autobús urbà, de fet, va 
ser un dels cavalls de batalla en la negociació pressupostària a govern, en la que vam 
aconseguir frenar les pretensions de retallada de pressupost que es 
plantejaven.
Ja fora de govern, vam impulsar una moció per a la municipalització del servei 
de transport urbà de viatgers.     Hem aconseguit que es licitin els estudis 
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d’eficiència i eficàcia del servei, previs al procés de municipalització del servei 
d’autobusos urbans. 
A més, amb l’acord de mobilitat signat amb el govern, aquest es va 
comprometre a incloure en aquests estudis els criteris que el comú ja havia 
reclamat: avaluar quina fórmula dona més flexibilitat i capacitat d’adaptació 
del servei als canvis de mobilitat que s’han d’anar produint, sense que això 
suposi costos extraordinaris per modificacions de contracte, i incloure clàusules
socials i laborals en les obligacions de prestació del servei.
Finalment, l’acord incloïa també la reclamació a la Generalitat i l’Estat de 
la reinstauració del servei de tren entre Lleida i Binéfar, amb parades a 
Almacelles i Raimat. La connexió en tren amb Raimat s’ha d’acompanyar d’una
reubicació de l’estació de Raimat per facilitar-hi l’accés.

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.
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2.4. GESTIÓ PÚBLICA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DEMOCRÀCIA
En aquest àmbit, una de les principals actuacions ha estat la revisió del model 
dels Consells de Zona, per dinamitzar-los i obrir-los a una major participació 
ciutadana. S’han creat comissions permanents dels Consells, que han permès 
desenvolupar projectes propis.

Important és el projecte 
de l’equip comunitari 
per a la dinamització 
participativa a la Zona 9, al
Centre Històric i a Balàfia. 
Un projecte que té com a 
prioritat l’anàlisi dels 
barris, posant el co-
veïnatge com a centre per 
al disseny i execució de 
noves estratègies, 
fomentant la dinamització 
social, la millora i 

l’optimització dels centres cívics i locals socials. L’objectiu és crear una ciutat 
de gaudiment, convivència i cohesió social. 
El resum del projecte de Participació - Acció Comunitària als barris:

➔ Treball implementat en 7 zones.

➔ Més de 30 projectes o activitats treballades.

➔ Metodologia de treball per la diversitat, la pertinença al barri, la inclusió,
la perspectiva de drets humans i la cura de l’entorn.

➔ Espais relacionals de foment intergeneracional i cultural. 

En els consells de zona el veïnat ha coincidit en assenyalar com a principals 
preocupacions la mobilitat, la neteja, el comerç, les mesures fiscals i 
econòmiques, les persones temporeres o la xarxa de solidaritat, entre altres.

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 
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empresarials, AMPAS de les escoles...). no poden ser simples corretges de transmissió 
sotmeses al poder sinó font d’iniciativa i de decisió.

Un dels projectes sorgits dels consells de zona ha estat el projecte d’autogestió
de Torre Queralt, al Secà de Sant Pere, on les joves del barri assumeixen la 
gestió d’aquest espai municipal.
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.

Hem impulsat, amb altres
agents, el Consell de
Ciutat, que esdevindrà el
màxim òrgan consultiu i de
participació de l’Ajuntament
de Lleida, on els i les
representants de la
ciutadania i de la mateixa
Paeria debatran els
assumptes principals
d’aquesta capital.
L’Ajuntament de Lleida ha
estat seleccionat per a
implementar la prova pilot de
la Plataforma DECIDIM,
democràcia participativa de
codi obert per a ciutats i
organitzacions. 

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.

Impulsat per la regidora Elena Ferre Toldrà a govern i en època de coronavirus, 
preocupades per la situació de les persones depenents o amb qualsevol altre 
casuística L’Ajuntament de Lleida impulsa la Xarxa de Solidaritat de Lleida 
per unificar i coordinar el voluntariat a la ciutat.
La Paeria, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida i la Federació Catalana
del Voluntariat Social, que aplega 40 entitats, van signar sengles convenis per 
tal de revitalitzar la Xarxa Solidària de Lleida i per enfortir el voluntariat a la 
ciutat amb 75 voluntaris i voluntàries.
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Treballem per la cultura de la pau, per això ens posicionem de manera 
conjunta pel rebuig a la sentència de l’1 d’octubre de condemna de la violència
durant les protestes ciutadanes de rebuig a la sentència. 
També recolzem la proposta de Lleida 1936 que demana crear un Centre 
d'Interpretació de la Guerra i la Postguerra a Lleida, atès ens cal avançar en 
memòria històrica i recordar per no repetir horrors. Així, participem en la 
trobada que aquesta plataforma organitza i compartim l’ideari. 

Acció    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.

BON GOVERN I ANTICORRUPCIÓ
Hem impulsat la   Bústia Ètica i de Bon Govern  ,   per tal d’assegurar un canal 
de participació ciutadana, còmode i segur, que permetrà informar o denunciar 
anònimament les males pràctiques detectades, recollint 135 queixes en el seu 
primer any de funcionament. La gestionarà l’Oficina de la Sindicatura de 
Greuges i comptarà amb unes normes reguladores pròpies. 

A petició nostra, les 
agendes dels càrrecs de 
govern, oposició i 
directius, ja són també 
públiques, es va millorar
la transparència dels 
comptes municipals, 
posant a l’abast de la 
ciutadania totes les 
factures
A banda d’aquesta, altres 
fites en transparència 
són la web de 

transparència, l’elaboració del nou Codi Ètic i de Conducta de la Paeria o la 
inauguració de la Primera Fira de la Contractació Pública de Lleida, sent 
aquest un certamen innovador que té com a objectiu principal promoure una 
contractació pública sostenible, transparent i accessible i facilitar la màxima 
participació de les petites i mitjanes, les empreses locals, emprenedores i 
innovadores en les licitacions públiques. 
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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.
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.

La Comissió de la Transparència, amb la presidència de l’Elena Ferre, va 
acordar encomanar un dictamen per tal que valori jurídicament si hi ha hagut 
irregularitats en contractacions municipals i per tenir pautes més clares 
generals de funcionament en aquest àmbit. En aquest sentit, arrel de l’obertura
d’un expedient per part de la Paeria a instàncies d’Antifrau pel Cas Singular, 
que es va tancar en fals amb la destitució del regidor d’Esports però cap 
responsabilitat política al tinent d’alcalde Postius. 

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 prorroguen...

Hem demanat, dins i fora de govern, la reducció despesa en càrrecs electes i 
eventuals, en ambdós casos, proposta rebutjada.

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.

Presentem una proposta
de resolució a la Comissió
de Transparència de la
Paeria per a que es 
publiquin a la web els
decrets d’alcaldia i els
convenis de
l’ajuntament i ha estat
aprovada. També hem
demanat que tota la
informació sobre els
projectes NextGeneration
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presentats per l’ajuntament estigui disponible en la web 
nextgenerationpaeria.cat, incloent-hi informació sobre el calendari i estat 
d’execució en el cas del projectes concedits.

Hem contribuït en l’elaboració de la Guia de contractació responsable de 
l’ajuntament de Lleida, en que s’ incorpora bona part de les aportacions 
fetes pel comú, malgrat reclamem un major grau d’aplicació de les clàusules 
en la contractació de la Paeria. En el ple del mes de febrer de 2023, vam portar
una moció per a la contractació pública responsable, aprovada unànimement.

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.

El govern assumeix la nostra proposta per a la divisió del contracte de la neteja
i manteniment dels edificis municipals, per tal d’aconseguir millores qualitat-
preu del servei i permetent que més empreses puguin optar a la contractació 
amb un sistema de lots.

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.

FISCALITAT I SERVEIS PÚBLICS

Les nostres propostes per a les ordenances fiscals posen l’accent en 
generar més ingressos a través de taxes que no afecten a les llars sinó a 

entitats que venen rebent un 
tracte fiscal molt favorable, 
com les empreses 
distribuïdores i 
comercialitzadores d’energia i
les de telefonia, així com 
l’Església. També s’inclouen 
propostes per afavorir la 
transició ecològica i per 
millorar la progressivitat de 
les taxes municipals, tot 
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tenint en compte que la situació de les finances municipals no deixa gaire 
marge de maniobra.

A principis de mandat, vam introduir l’aplicació dels tipus diferencial de 
l’IBI als grans valors cadastrals no residencial, aconseguint ingressar 
centenars de milers d’euros més sense tocar les economies de les famílies. 
Aquest gravamen especial només afecta als grans propietaris de les 
edificacions de més valor que no tenen un us residencial. 
Vam introduir la bonificació de l’IBI de suport a les instal·lacions 
fotovoltaiques, que finança fins al 50% de la instal·lació i fins al 50% del 
rebut de l’IBI durant 5 anys. Aconseguirem aprovar mesures similars de 
bonificació per la promoció de les instal·lacions fotovoltaiques en els impostos 
del IAE i del ICIO. 

Hem modificat la taxa d’escombraries per introduir la bonificació de la taxa 
als usuaris que fan el porta a porta a Pardinyes i Balafia i Ciutat Jardí-
Vial Montcada, i vam introduir un gravamen especial de la taxa a solars sense
edificar per incentivar la seva cessió d’ús a l’ajuntament. 
Hem introduït bonificacions especials de l’IBI a particulars i grans 
tenidors per promocionar la cessió d’habitatge per gestió pública i per
la xarxa de mediació d’habitatge assequible. 
També vam aconseguir l’augment de l’impost de construccions i obres en
mig punt i l’augment de taxa per caixers automàtics de bancs.
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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€. 
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 en terreny 
públic de qualsevol instal·lació de subministrament elèctric, comunicacions, aigua o de gas a la
ciutat

Hem promogut també avenços per revertir el model d’externalitzacions 
dels serveis públics que havia desplegat el PSC, amb efectes nefastos tant 
per a la qualitat com per al cost dels serveis. 

Des del l’EMU , vam promoure els estudis 
d’eficiència i eficàcia necessaris per a la 
municipalització de la zona blava, 
frenant la pretensió de JuntsxCat, assumida 
per ERC, de treure de nou la licitació 
d’aquest servei. Finalment, la zona blava ha 
passat a gestió directa de l’Ajuntament, 
amb un resultats econòmics molt 
beneficiosos per a les arques públiques.
També es va aprova la nostra moció per a la 
remuncipalització del servei d’autobús 
urbà, per a la qual ja s’han licitat els estudis
d’eficiència i eficàcia pertinents.

Per acompanyar aquest procés d’internalització de serveis de mobilitat, eEl 
Consell d’Administració de l’EMU (ara EMAU) ha aprovat la modificació dels 
estatuts de l’EMU, per a que assumeixi serveis de mobilitat urbana, i la gestió 
directa de la zona blava la grua i el dipòsit municipal. Avançant en la línia de la 
proposta que el comúdelleida ja va presentar al 2018 i que posteriorment va 
impulsar Sergi Talamonte al capdavant de l’empresa.
Per contra, no hem aconseguit avenços en la municipalització del servei 
d’atenció domiciliària, la gestió dels centres de dia i del servei de 
teleassistència, per als quals proposàvem també la municipalització.
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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.
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. 

S’ha reclamat que es convoqués el Consell Editorial i s’ha demanat tractar 
els criteris objectius a l’hora d’atorgar ajuts a mitjans de comunicació locals, 
contractes que han de ser treballats en el marc de l’esmentat consell.
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01. CENTRE HISTÒRIC

El Centre Històric destaca per la necessitat urgent d’intervenció transversal. 
S’ha accelerat els últims anys la degradació social i urbana, amb problemes de 
prostitució i drogadicció. Hem realitzat peticions diverses a les comissions 
informatives i demanat un ple extraordinari per abordar aquesta qüestió, a 
partir de la moció presentada al respecte. I posteriorment, després de la 
jornada organitzada amb el veïnat del Centre Històric, tornem a presentar la 
moció sumant els elements recollits en aquesta trobada.
Hem denunciat quan s’ha donat el cas, fets que ens han semblat 
perillosos, com el de gent malvivint en barraques en quatre solars del Centre 
Històric de Lleida i demanat la intervenció d’ofici en els solarseg i jardineria 
de Turó de la Seu Vella on hi ha gent acampada. D’altra banda, vam avisar, 
de la situació de perill d’incendi en solars abandonats i edificis, on finalment es 
van produir inciendis davant la falta d’acció de la Paeria. 
Vam presentar una proposta de resolució per millorar la neteja, el servei 
d’aiguabatre a les zones cèntriques de Centre Històric i ampliar aquesta 
mesura a tots els barris on calgui aquest reforç.
S’ha preguntat sobre la situació de les instal·lacions de reg i jardineria de 
Turó de la Seu Vella, en continuïtat a les actuacions en la millora de 
jardineria i canvi de criteri de gestió de les gespes que es van introduir durant 
el període de mandat del Comú de Lleida al capdavant de la regidoria de medi 
ambient. 
Segons l’acord de mobilitat signat per part del govern municipal amb el 
comúdelleidaa, s’havia d’iniciar el procés cap a la vianalització i la 
pacificació del trànsit al Centre Històric, un compromís més no complert.
En política d’habitatge es va fer un estudi de tot l’habitatge públic pertanyent a
l’Empresa Municipal per tal de detectar incidències i abandonaments. Fruit 
d’aquest tasca va ser la recuperació de dos habitatges públics i l’inic de 
4 processos de desnonament dels habitatges públics de persones que 
complien amb el mínim compromís i civisme amb els veïns. 
Vam rehabilitat els baixos de Tallada 1 per tal d'instal·lar una oficina 
d’atenció de l'Institut Municipal d’Ocupació. 
Es va treballar amb emprenedors per rehabilitar diversos locals comercials
i ampliar els serveis i l’oferta hostalera del barri com per exemple el Carrincló 
Creació del projecte de Participació - Acció Comunitària als barris, de la 
Regidoria de Participació, que neix a inicis del 2021 en un context de crisi 
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sòcio-econòmica i de feblesa del treball en comú entre teixit associatiu, veïnat i
serveis públics, agreujat pel context de pandèmia.
Per fer una diagnosi inicial del barri es va fer una anàlisi de la documentació, 
dades i estudis fets al Centre Històric, com també de les actes i documentació 
dels Consells de Zona dels darrers anys. També es va fer una prospecció i 
trobades amb els agents i entitats que no havien participat en les dinàmiques 
del Consell de Zona i que representaven els eixos de diversitat: edat, origen, 
gènere i diversitat funcional. 
Projectes duts a terme: 

 CONVIU AL BARRI 2021 I 2022: rutes saludables i transmetre una 
sèrie de missatges a persones en diferents idiomes, especialment a totes
aquelles que ocupen l'espai públic i que es troben en situació de 
vulnerabilitat especial o sense documentació

 PROSPECCIÓ DE PAPERERES: necessitat de detectar i fer un seguiment
dels carrers i zones més brutes i amb problemes de neteja (ex: manca de
contenidors i papereres) per implementar accions a nivell comunitari i 
tècnic.

 JOVES NO ACOMPANYATS: jornada de treball i elaboració d’una guia de
recursos per joves no acompanyats.

 COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE 40X20 DE LA PISTA DE LA 
PANERAINTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LES ESCALES I RECORREGUT 
DE MEMÒRIA HISTÓRICA: Amb la voluntat d’obrir a la ciutadania la 
Pista de la Panera i fer-la més accessible, la Regidoria de Participació 
Ciutadana mitjançant el treball que va fer el grup dinamitzador va 
recuperar la gestió de l’espai i va habilitar un tràmit online per poder 
sol·licitar-ne l'ús. Posteriorment es va fer l'arranjament i la intervenció 
artística comunitària amb el projecte 40x20. 

 RECORREGUTS PELS COMERÇOS DEL BARRI: Per aconseguir revertir 
la fragmentació existent en les relacions veïnals, la discriminació i els 
racismes al barri del Centre Històric, es van fer recorreguts pels comerços
amb els veïns i veïnes d’orígens diversos per donar a conèixer les 
dinàmiques participatives del Consell de Zona del Centre Històric. 

 INTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LES ESCALES I RECORREGUT DE 
MEMÒRIA HISTÓRICA

 CIRCUITS SALUDABLES: El projecte posa a disposició de la ciutadania 
de Lleida nous escenaris saludables de passeig i gaudiment. Els circuits 
promouen les passejades pels carrers del Centre Històric per passejar, fer
esport, hidratar-se, descansar i conèixer els millors restaurants de la 
zona. Els circuits són: 
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- 2 circuits per diferents espais del Centre Històric: la Ruta Monumental i 
de Punts d’Interès i la Ruta de les Fonts.
- 2 circuits esportius al voltant del Castell.
- 1 circuit de comerç i restauració (novetat respecte a l’edició passada del
projecte).

 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I CIVSIME: Per la millora del civisme i la 
convivència al barri s'està treballant aquesta campanya sota el lema “ La
ciutat neta és cosa de tothom, el nostre civisme millora el Centre 
Històric”.
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02. NOGUEROLA
Creació del projecte de Participació - Acció Comunitària als barris, de la 
Regidoria de Participació, que neix a inicis del 2021 en un context de crisi 
sòcio-econòmica i de feblesa del treball en comú entre teixit associatiu, veïnat i
serveis públics, agreujat pel context de pandèmia.
Per generar espais comunitaris participatius que incloguessin la diversitat, les 
necessitats i les potencialitats del territori com dels seus habitants, la zona 02 
va ser escollida inicialment com una de les zones on començar a implementar 
el projecte “Acció Comunitària Diversa als Barris”. Es va començar a treballar 
conjuntament amb la zona 01, motiu pel qual a les primeres reunions s'hi van 
aplegar representants d'ambdues zones.
Els projectes duts a terme van ser: 

➔ PROSPECCIÓ PARCS INCLUSIUS: Detectar i proposar diferents 
espais al barri de Noguerola per ubicar un “Parc inclusiu” que tingues 
en compte la interacció social i lúdica de les nenes, els nens i de les 
seves famílies amb el entorn de forma positiva davant de la diversitat.
Es va fer un informe per la Regidoria d'Urbanisme on es van proposar 
6 possibles punts per ubicar el parc inclusiu.

➔ BIBLIOBARRI: L’Escola Príncep de Viana que forma part del Grup 
dinamitzador del Consell de zona 02 va oferir la possibilitat d’obrir la 
seva biblioteca a la comunitat. Després d’algunes reunions es 
decideix tirar endavant el projecte amb el recolzament transversal de 
serveis tècnics de l’Ajuntament. Els dimarts de cada quinze dies és 
realitzarà una xerrada o taller que es durà a terme per diferents 
entitats i serveis de l’Ajuntament o Generalitat. Els dijous cada quinze
dies es farà un contacontes per part dels alumnes de la Universitat de
Lleida.
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03. PARDINYES I ENTORNS
Es va fer una de les plantacions d’arbres més importants de la ciutat amb la
reposició  complerta  de  l’arbrat  de  la  mitjana  de  la  rambla  de  Corregidor
Escofet. L’Actuació incloïa la  instal·lació de reg per goteig i la reparació
del reg de la resta d’arbrat de la Rambla. Amés es va modificar el criteri de les
especies d’arbres cercant especies de gran port i màxima cobertura arbòria.
Aquesta actuació es la  completar amb la replantació de diversos carrer del
barri. També vam replantar l’arbrat de l’escola de Pardinyes o vam augmentar
els arbres de l’escola bressol de la Mitjana. 
Vam impulsar la pacificació del carrer Enginyes Celles a l’alçada de l’escola
de Pardinyes    per oferir un entorn segur a la canalla i les famílies del barri.
Vam  millorar  el  servei  de neteja  amb aiguabatre a  la  zona  de  carrer
d’Anselm Charles. I es va reforçar el servei de neteja a tot el barri.
Vam implantar el servei de recollida d’escombraries a la meitat del barri
amb  el  sistema  de  contenidors  d'orgànica  amb  clauer  intel·ligent.
Aquest sistema ha permès augmentar el reciclatge al barri de Pardinyes fins al
70% a l’hora  que es  proporcionava un sistema de recollida  còmode per  al
veïnat. També vam aconseguir complementar la implantació del sistema porta
a porta amb la rebaixa i bonificació de la taxa d’escombraries a les famílies que
reciclen correctament. 
Vam demanar al departament d'enllumenat públic la redacció d'un informe
tècnic  per  tal  d’analitzar  la  situació  del  carrer  Xavier  Puig  Andreu  i  les
propostes  tècniques  de  modificació  de  l'enllumenat  per  garantir  una
il·luminació adequada en aquesta zona de passeig d'alta densitat d'arbrat. Es
va reservar una partida suficient al pressupost del 2022 per tal de realitzar les
obres de reforma i millora de l'enllumenat als punts foscos de la ciutat. Tant el
compromís com el destí de la partida en millora d'il·luminació no es va fer mai
realitat.
Vam  impulsar  la  creació  d’un  aparcament  dissuasori  al  carrer  Josep
Pallach amb  una  proposta  de  resolució  aprovada  i  assumida  pel  govern.
Malgrat  el  compromís  adquirit  mai  s’ha  dut  a  terme  la  millora  del  solar
municipal. 
Hem reclamat amb contundència mesures per acabar amb els plàstics
del mercat de Pardinyes que cada dissabte embruten el barri i els camps de
cultiu  a  les  afores  del  barri.  A  hores  d’ara  no  hem aconseguit  cap  avenç
significatiu per part de la regidoria de mercats i consum. 
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Es va preparar un projecte de millora de la jardineria de l'entorn del blocs la
Pau però amb l’expulsió del Comú del govern municipal mai es va dur a terme
l’actuació. 
Vam  millorar la jardineria i  l’estat de les gespes de tot el  barri,  en
especial  a l’entorn de les pistes de Skate on es van reposar completament
diversos parterres o a la plaça de Joan Vilagrassa o de Miquel Cervet. 
Es va fer una actuació integral de reparació i posta a punt de la font de
Corregidor Escofet.
Vam executar el projecte de Camí del Riu des del parc de la Mitjana fins
al terme de Corbins. Un projecte de permet la descoberta del bosc de ribera i
la seva fauna i gaudir d’una ruta al mig de la natura. 
Vam  reforçar  els  projectes  de  d’Ecodescoberta  de  la  Mitjana i
conscienciació a les escoles amb millors recursos i programes. 
Vam pressionar al govern municipal per  repensar el projecte d’Alberg de
Pardinyes,  evitar barrejar tipologia d’usuaris en un sol equipament i  evitar
concertar  recursos  assistencials  en  un  sol  punt  de  la  ciutat.  Finalment  el
Projecte de l’Alberg de Pardinyes es destinarà només a alberg per temporers a
la  campanya de la  fruita,  complementat  amb el  programa d’habitatges per
temporers de l’Empresa Municipal d’Urbanisme endegat també per la direcció
del Comú de Lleida durant la gestió de la presidència de l’EMU. 
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04. SECÀ I ENTORNS

S’ha  reclamat diversos cops la pacificació de l'entorn de l’escola  de
Torrequeralt. 
Es  va  replantar  completament  l’arbrat  de  la  Plaça  de  Sant  Pere.  I
diversos carres del barri com el carrer Llibertat . 
Es  va  endegar  un  projecte d’Horts  urbans a  la  zona  està  del  barri  que
finalment va queda paralitzat amb l’expulsió del Comú de govern.
Es va modificar el contracte de jardineria del sector del Secà de Sant Pere
per tal que s’inclogues el desbrossat i neteja dels carrers perifèrics.
Es van fer diversos estudis per presentar propostes de millora de la jardineria
de l'entorn de la Casa Xina. Però també van quedar paralitzats amb expulsió
del Comú de govern.
Es van fer proposta de millora de les línies d’autobusos desateses per la
regidoria de mobilitat.
Creació  del  projecte  de  PPROJECTE  DE  JOVES  A  TORRE
QUERALTarticipació  -  Acció  Comunitària als  barris,  de  la  Regidoria  de
Participació, que neix a inicis del 2021 en un context de crisi sòcio-econòmica i
de feblesa del treball en comú entre teixit associatiu, veïnat i serveis públics,
agreujat pel context de pandèmia. A mitjans de 2021, per iniciativa veïnal, es
demana, en plenari de Consell de Zona, un espai habilitat i digne per donar
cabuda a iniciatives pròpies del joves que els capacitin i que donin pas a un lloc
de cures entre joves, adolescents i infants. Per redactar la proposta i portar a
terme la iniciativa de forma comunitària es crea la Gestora del projecte. 

 PROJECTE DE JOVES A TORRE QUERALT:  El  projecte  consisteix  en
crear un espai sociocomunitari per a que els joves del barri trobin el seu
lloc on desenvolupar-hi activitats. Es pretén crear un grup autònom que
pugui  autogestionar-se  amb  el  temps.  Per  aconseguir-ho  un  conjunt
d'entitats  del  barri  a  treballat  com a Gestora  -  Motor  de la  proposta,
elaborant el projecte i les activitats inicials. A dia d'avui compten amb el
suport  d'una  educadora  social.  Es  fan  reunions  periòdiques  cada
setmana. Des de la gestora es va fer la redacció del projecte, la creació
de jornada de portes obertes (amb la intenció de donar a conèixer l’espai
i  rebre suport  veïnal)  i  l’Assemblea de joves,  per  donar a conèixer  el
projecte a joves i formar un grup motor).
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05. BALÀFIA I ENTORNS

Igual que a la zona de Pardinyes es va fer una de les  plantacions d’arbres
més  importants  de  la  ciutat  amb  la  reposició  complerta  de  l’arbrat  de  la
mitjana de la rambla de Corregidor Escofet. L’Actuació incloïa la instal·lació
de reg per goteig i la reparació del reg de la resta d’arbrat de la Rambla.
Amés es va modificar el criteri de les especies d’arbres cercant especies de
gran port i màxima cobertura arbòria
També es va plantar una dotzena d’arbres al pati de l’escola de Països Catalans
i es van replantar arbrat a diversos carrer del Barri de Balafia com el carrer
Enric Pubill, Plaça de Països Catalans, Av de Balàfia o  Av Rosa Parcs. 
Es  va  millorar la  jardineria i  el  manteniment en  general  a  tot  el  barri
especialment a la travessia de Pepita Sabañoles, plaça Campoamor o Plaça de
Capmany
Vam impulsar la instal·lació d’una central fotovoltaica al Centre Cívic de
Balàfia de 50kW per produir d’energia d’autoconsum al mateix centre cívic i
diversos equipaments del barri. 

Hem preguntat sobre el resultat, estalvi energètic i econòmic, produït arrel de 
la instal·lació de les plaques fotovoltaiques al centre cívic de Balàfia que vam 
impulsar a Govern. A dia d’avui encara no l’han posat en marxa el que suposa 
una greu deixadesa de funcions de l’actual govern municipal.
Creació del projecte de Participació - Acció Comunitària als barris, de la 
Regidoria de Participació, que neix a inicis del 2021 en un context de crisi 
sòcio-econòmica i de feblesa del treball en comú entre teixit associatiu, veïnat i
serveis públics, agreujat pel context de pandèmia. Els projectes portats a terme
en el marc d’aquesta acció comunitària van ser: 

 OBRIM ELS PATIS: S'ha organitzat un grup de veïnat i membres 
d'entitats del barri per obrir el pati com a espai de joc en caps de 
setmana i vacances de Nadal, a través del Pla Educatiu d'Entorn i en 
col·laboració amb la Xarxa Solidària de la FAV. També s'hi han organitzat 
dues jornades d'activitats per difondre la iniciativa, gràcies a la 
cooperació entre les entitats del Grup Dinamitzador. L'espai s'ha 
convertit en punt de referència d'oci i socialització els caps de setmana. 
No només per a infants i adolescents, sinó també per a famílies.

 PROPOSTA D'USOS PER A L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALÀFIA: el Grup 
Dinamitzador va entomar el repte i va redactar una proposta d'usos de 
l'Escola de Balàfia, en base a un seguit de necessitats detectades i en 
col·laboració amb personal tècnic de la Paeria. Van participar del procés 
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11 entitats del barri, a més de veïnat a títol individual. La fase de 
proposta va comptar amb el seguiment de 5 regidories: Cultura, 
Educació, Joventut, Urbanisme i Participació. S'hi recullen fins a 11 
propostes d'ambits diversos

 RUTES SALUDABLES: Iniciativa interdepartamental que consisteix en 
senyalitzar diversos recorreguts pel barri, mitjançant intervencions 
senzilles a nivell d’adequació del terreny i senyalització. El Grup 
Dinamitzador ha recollit propostes de rutes i en col·laboració amb 
personal tèncic de diverses regidories en treballarà la senyalització, així 
com la organització d'activitats per fomentar els hàbits saludables i la 
trobada entre veïns i veïnes. En el cas de Balàfia es marquen les rutes 
següents:

o Ruta per les places amb nom de dona (aprofitant la iniciativa duta 
ja a terme per l'Associació Veïnal). 

o Una o dues rutes per la zona de l'horta colindant al barri.
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06. CAMP D’ESPORTS, CIUTAT JARDÍ I ENTORNS

Es  va  millorar la  jardineria i  el  manteniment en  general  a  tot  el  barri
destacant la replantació d'arbrat a diversos carrers de Vila-Montcada, Monestir
d'Avinganya, Carrer de la Mercé o l'adequació de les heures del parc  de Jaume
Magre
Es va col·laborar amb la regidoria d’urbanisme en la  plantació del Parc de
les Arts per tal d’assegurar el reg dels arbres vista la gran mortaldat. Aquesta
actuació es va haver de fer perquè que en un primer moment el projecte iniciat
des de la regidoria d’urbanisme no preveia el reg dels arbres plantats al 2021
Vam modificar el model de recollida porta a porta del barri de Ciutat
Jardí i Vila-Montcada de 4 a 5 fraccions separant el paper dels envasos
lleugers per tal d’optimitzar el reciclatge d’aquestes fraccions. Fruit de diverses
reunions amb veïns es va iniciar l’estudi per incloure contenidors intel·ligents
com els instal·lats al barri  de Pardinyes Balafia en les zones d’alta densitat
urbana  del  barri.      També  es  va  negociar  la  bonificació  de  la  taxa
d’escombraries a les famílies que reciclen correctament des de fa anys al barri.
Durant la nostra presidència de l’empresa municipal d’Urbanisme vam signar
amb  Sostre  Cívic,   la  cessió  d’us  d’una  finca  al  carrer  d’Enric  Roca
Peralta per la construcció d’habitatge Cooperatiu 
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07. INSTITUTS, SANT IGNASI, ESCORXADOR I ENTORNS

Vam executar una reforma integral de la jardineria de la plaça de 
l’Escorxador amb canvi de gespa per una especie molt més resistent i 
adequat a l’ús intensiu de la plaça.    Com a tots els barris de la ciutat es va fer 
una campanya intensiva de plantació d’arbrat amb reposició dels exemplars 
morts de l’Av. de Madrid o la reposició dels arbres del carrer Doctor Combelles, 
Plaça espanya, Av Catalunya o Passeig de Ronda entre altres.    
Vam atendre diverses peticions per repensar la ubicació de illes de 
contenidors de la zona de l’Escorxador. Finalment es van desplaçar alguns
contenidors per cercar la ubicació més còmoda i la que menys molèsties 
genera als veïns i comerciants.
Es va fer una reparació integral de la maquinària de la font de plaça 
Catalunya i es va posar novament en funcionament després de casi un any 
aturada.
D’acord a la voluntat veïnal, impuls d’un procés participatiu del Passatge 
de Santa Anna per definir-ne els usos. 
D’acord a la voluntat veïnal, impuls de l’estudi del canvi de sentit del 
C/Lluís Companys per tal de millorar la mobilitat de l’entorn. 
Vam sol·licitar a les diferents regidories l’execució de les peticions 
dels barri expressades en els Consells de Zona, que incloïen qüestions 
com la creació d’espais d’aparcament dissuasori, l’ampliació de voreres o 
l’impuls a les renovables, sense aconseguir un impuls a aquestes mesures.
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08. PIUS XII, UNIVERSITAT, ZONA ALTA, RICARD VIÑES

La limitació de la velocitat a 30km/h en altres vies de la ciutat és una de les 
mesures que el comú havia pactat estant dintre de govern, però que no s’ha 
desenvolupat fins ara. Amb l’acord firmat ara, el govern es compromet a la 
reducció del límit de velocitat a 30km/h en totes les vies amb 
actuacions de pacificació finançades pels Fons Next Generation, que 
inclouen, entre d’altres, l’Av/ Prat de la Riba, la Rambla d’Aragó o el c/ Baró de 
Maials, on es millorarà la convivència en la calçada de cotxes, autobús, i 
bicicletes i patinets.
Vam  fer  plantació  d’arbres  als  carrers  de  Rovira  Roure,  Bisbe  Ruano,
Montserrat  Roig  o  Camp de Mart  entre altres.  També es  va  fer  una revisió
integral de la Jardineria de la plaça de Pau Casals i de la plaça de Miquel de
Cervantes. 
Hem rebutjat la sobreocupació de l’espai públic per part de terrasses i
tendals. Durant l’etapa de govern vam pressionar per tal definir uns criteris
clars per concedir llicencies d’ocupació de via pública en carrers saturats de
terrasses.  Vam demanar el llistat de llicencies de zona alta i fer recompte in
situ comprovant que bona part de les terrasses superaven el nombre de taules
autoritzades.  A l’ultima etapa de mandat hem participat   al  Grup de treball
d’espai públic del Consell de Ciutat per tal de definir criteris clars i impedir la
sobreocupació de l’espai públic per part de privats. 
Hem proposat la vianalització del carrer Pi i Maragall, que va ser 
aprovada en comissió informativa al novembre de 2021. La proposta hauria de 
tractar-se al Consell de Zona de cara a incorporar-la a la segona fase del 
projecte de Zona de Baixes Emissions finançat amb fons europeus. Però el 
govern mai va donar compliment del compromís
Creació del projecte de Participació - Acció Comunitària als barris, de la 
Regidoria de Participació, que neix a inicis del 2021 en un context de crisi 
sòcio-econòmica i de feblesa del treball en comú entre teixit associatiu, veïnat i
serveis públics, agreujat pel context de pandèmia. El projecte portat a terme en
el marc d’aquesta acció comunitària va ser TROBADA INFORMATIVA SOBRE EL 
PLA DE MILLOR DE L'ESPAI PÚBLIC. Les problemàtiques de neteja i 
manteniment al barri són molt diverses i, tot i que el Pla de Millora de l'Espai 
Públic ja havia incidit al barri, el Grup Dinamitzador va expressar la voluntat de 
seguir treballant en aquesta línia. És per això que les entitats del grup van 
seguir recollint incidències i es va organitzar una trobada amb el personal 
tècnic del Pla amb l'objectiu de generar un espai d'intercanvi d'informació. Les 
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dades del Pla de Millor de l'Espai Públic a la zona 08: 36 incidències 
identificades, 28 espais d’actuació i 41 mesures específiques previstes. 
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9. MARIOLA, TURÓ DE GARDENY I ENTORNS

Es van fer diverses reparacions de les instal·lacions de reg i jardineria 
del Turó de Gardeny igual que del Turó de la Seu Vella.
Vam fer plantacions d’arbrat a la Plaça del Pagesos, Plaça Galícia, Cardenal 
Cisneros o carrer Mariola entre altres. 
En tots, els barris la constitució dels consell de zona impulsats des de l 
regidoria de Participació comandada pel Comú de Lleida, ha suposat un canvi 
de paradigma en la participació ciutadana. Però especialment en barris com la 
Mariola on ha servit de plataforma per impulsar projectes tan engrescadors 
com al Enre9.
Projecte de dinamitzador d’entorn
Hem fet una feina molt intensa en l’àmbit des dret a l’habitatge amb 
l’adquisició i rehabilitació de diversos habitatges al barri de la Mariola 
per posar-los a disposició de famílies vulnerables a lloguers assequibles. 
També vam destinar diversos habitatges al programa de masoveria urbana 
per a joves amb col·laboració amb Obrim Portes.
 Creació del projecte de Participació - Acció Comunitària als barris, de la 
Regidoria de Participació, que neix a inicis del 2021 en un context de crisi 
sòcio-econòmica i de feblesa del treball en comú entre teixit associatiu, veïnat i
serveis públics, agreujat pel context de pandèmia. El treball realitzat ha estat 
encaminat a connectar amb entitats, col·lectius, veïns i veïnes per fer-los sentir
que poden ser partícips de decisions rellevants respecte al que afecta a la zona
09. La idea ha estat mirar cap a la diversitat com a eix principal per trencar 
barreres invisibles.
Al mes de març del 2021, un cop comença a funcionar el treball del Grup 
Dinamitzador es varen anar realitzant diagnòstics participatius vius, 
conjuntament amb estudis realitzats pels equips comunitaris de l’Ajuntament 
de Lleida. A partir d’aquests anàlisis, de forma comuna, es va decidir crear tres 
petites comissions de treball vers les temàtiques que preocupaven de forma 
col·lectiva: Comissió d’Esports, Comissió per a la inserció laboral de joves i 
l’emprenedoria individual i col·lectiva, Comissió de Cultura. 

Destaquem els següents projectes: 

 DESCOMUNAL: Al mes de febrer de 2022 fruit del treball realitzat per les
Comissions d'Esports, Inserció i Cultura, neix LA DESCOMUNAL, la 
primera Comunalitat Urbana de la Ciutat de Lleida per fomentar la 
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creació de xarxes per promoure un nou model i fomentar l’economia 
social i solidària per enfortir la qualitat de vida, la justícia social, la 
participació democràtica i la sostenibilitat dins la comunalitat. Per fer-ho, 
es va aprofitar el teixit preexistent a la Zona 09 i aconseguir d’aquesta 
manera implicar al teixit social i econòmic de la zona en el 
desenvolupament del projecte a partir dels eixos de treball vinculats a la 
cultura, l’esport i la inserció sociolaboral de joves.

 FESTIVAL ENRE9: Festival d’arts escèniques. Es va treballar durant tot 
el primer any en la creació d’un festival. Aquest es va portar a terme, en 
la seva primera edició, al maig de 2022 amb el nom d’Enre9. El treball va
ser comunitari amb el lideratge de la companyia de comediants La 
Baldufa. La segona edició es realitzarà al maig de 2023. 

 ESCOLETA D'ARTS: Aprofitant l’impuls que existeix a la zona 09 
respecte a la música i l’art en general, es va voler crear un petit espai on 
aprendre i compartir. Es van crear tallers de Djembé, Caixó flamenc, 
Teatre i Coral, on es va buscar, a la mesura del possible, professors i 
professores de la zona. Aquest any s'ha fet una segona edició, ampliant 
l'oferta de tallers

 RUTES SALUDABLES I MÀQUINES ESPORTIVES AL CARRER: 
L'iniciativa sorgeix d'una demanda veïnal per a tenir màquines esportives
al carrer obertes a tota la ciutadania. El treball comunitari va portar a 
acompanyar les màquines amb l'adaptació d'un parc inclusiu i unes rutes
esportives i saludables. Es va fer de forma conjunta i comunitària el 
disseny de les rutes i l'elecció de les diferents localitzacions.

 GIMNÀS SOCIAL: L'equipament s'ubicarà a les instal·lacions de la UE 
Gardeny i un dels objectius de la seva posada en marxa és evitar una 
"discriminació" cap a aquelles persones que no podrien accedir a un 
gimnàs pel fet de no poder fer front a la quota.
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10. CAPPONT I ENTORNS

A Cappont vam fer una de les campanyes de replantació d’arbrat més grans 
amb més de 200 arbres a carres com Agustí Duranti, Doctora Castells, Av 
Barcelona, Riu Llobregat Plaça Zoe Rosinach, Av de València i l’escola Tonucci 
entre altres.
Vam fer informes per protegir els arbres monumentals dels Camps Elisis 
en la futura construcció de l’escola i integrar-los al pati i les zones d’esbarjo de 
l’equipament. 
Vam Impulsar la licitació d’uns dels contractes destinats a centres 
especials de treball més gran de la ciutat amb la contractació del 
manteniment de jardineria dels camps Elisis i entorn. 
Vam impulsar les auditories energètiques de les escoles municipals com 
la de Tonucci, o Frederic Godàs on es van detectar diverses mancances i vam 
identificar les millores i reparacions per tal d’estalviar més del 20% de l’energia
consumida.
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11. BORDETA I ENTORNS
Hem endegat diverses actuacions contra la contaminació olfactiva, que 
pateix el barri de la Bordeta, afectat per les olors que es desprenen de la 
fàbrica de productes sub-càrnics Echevarria. Durant l’etapa de mandat a la 
regidoria de medi ambient vam impulsar diverses inspeccions a l’empresa 
aixecant acta de les pudors que desprenia. A proposta de Comú de Lleida la 
comissió d’urbanisme ha acordat incoar un expedient de llicència d’activitats 
d’aquesta empresa per analitzar si està complint la normativa d’emissió de 
bafs i pudor i hem demanat la col·locació d’instruments de mesura de l’aire. 
El Comú de Lleida se suma a la plantada d’arbres al Bosquet de la 
Bordeta. Per tal de preservar-lo definitivament de l’especulació immobiliària 
vam impulsar la qualificació del bosquet de la bordeta com a parc urbà amb 
una modificació puntual del pla general. Amb la Brigada de jardineria vam fer 
diverses actuacions al Bosquet amb instal·lacions de conduccions d’aigua i 
manegues per facilitar la feina dels voluntaris que el cuiden. 
Vam fer una replantació intensa d’arbrat a l’espai de jocs infantils del carrer
Palauet a l’avinguda de Flix, l’hostal de la Bordeta o a Miquel Batllori entre 
altres. 
Vam reclamar a la regidoria de mobilitat la pacificació de l'entorn del 
molí de Sant Anastasi i la instal·lació de semàfors a la cruïlla d’Av de les 
Garrigues amb cerrer palauet.
Hem reclamat la reobertura de la sala de lectura del barri.
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12. MAGRANERS I ENTORNS

Vam presentar al·legacions al Pla Director Urbanístic de Torreblanca per
tal de defensar el barri del perill de quedar envoltat de polígons industrials. 
En concret vam proposar l’eliminació del sector de Quatre Pilans i l’eliminació 
de la previsió de la futura ampliació del polígon fins al Barri de Magraners.
Vam realitzar plantacions d’arbrat al polígon de Neoparc amb més de 20 
unitats.
Vam proposar la modificació de la línia d'autobusos que dona cobertura 
al barri de Magraners per tal de millorar les freqüències i la fiabilitat. 
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13. L’HORTA

Sobre la seguretat al territori de l’Horta de Lleida en particular, hem demanat 
conèixer on són els punts on s’han instal·lat o es té previst instal·lar càmeres 
de vigilància. També que es sàpiga d’on surten els drons que s’han vist 
sobrevolant el territori.
La neteja també a l’Horta és important, i ho és als mercats que portem a la 
ciutat. En particular reivindiquem la neteja del mercat central, una petició que 
ja treballem des de l’anterior mandat 2015-2019. 
Demanem que l’ajuntament s’acolli a la convocatòria d’ajuts de l’ARC per tal de
recollir l’amiant dels camps de l’Horta i també, per la renovació dels 
contenidors existents així com per la implementació dels contenidors per a 
residus orgànics. També hem reclamat que es realitzi una tasca d’investigació 
per a trobar les persones que de manera continuada llancen abocaments de 
manera incontrolada a l’Horta.
La campanya de temporers ha d’allargar-se a les necessitats de la recollida 
de la fruita que va més enllà del 30 d’agost. També és necessari realitzar un 
seguiment de les inspeccions laborals que es realitzin a Lleida, tant a les 
cooperatives de treball al camp i reunir-nos amb les Empreses de Treball 
Temporal que contracten persones migrades. I en definitiva, instem a elaborar 
una legislació europea comuna en matèria de migració.
Un problema que assola els camps de les nostres terres són les plagues de 
conills i requerim solucions conjuntes que es conformin en protocols 
supramunicipals.
Hem introduït una esmena a l’ordenança de l’Horta i també hem demanat 
que la Marca Horta, realment sigui fruit d’un segell de garantia real del 
producte.
Hem demanat a l’ajuntament de Lleida que insti a la Generalitat de Catalunya 
per la redacció d’un Pla estratègic d’energia a Catalunya amb objectius 
específics de territori, per tal de minimitzar l’impacte climàtic, racionalitzar les 
infraestructures, combatre el despoblament a les zones més rurals, entre 
altres. 
En aquest sentit també, demanem, la implementació definitiva del Banc de 
Terres, impulsant i difonent la vida al camp i com és de necessari el relleu 
generacional de la pagesia, per tal siguin també utilitzades les terres 
desocupades.
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14. LLÍVIA

Vam proposar la modificació de la línia d'autobusos que dona cobertura 
al barri de Llívia per tal de millorar les freqüències i la fiabilitat. 
El comú de Lleida va defensar els veïns davant les males pràctiques en l’ús de 
productes insecticides i acaricides professionals per part un veí del barri.
Considerem que una ciutat com Lleida, precisament per la importància de 
l’activitat agrària, ha de regular millor l’aplicació de productes fitosanitaris en 
zones urbanes i adjacents, tenint en compte criteris de protecció de la salut de 
les persones. Per aquest tema hem presentat diverses peticions 
d’informació i propostes d’actuació per tal de millorar la protecció de 
la salut i la regulació de l’aplicació de fitosanitaris en l’entorn urbà. 
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15. CLOT I ENTORNS

Hem impulsant la dotació al barri del Clot d’un equipament cívic o 
social. Hi   ha     obert   un   procés   de  negociació  amb   la  Unitat   Pastoral   de  
Magdalena,  per signar un conveni de col·laboració que possibiliti la utilització 
immediata d’un dels espais que la parròquia no utilitza. 
Vam realitzar replantació d’arbrat als carrers de Paer Casanoves, Prat de la 
Riba o Passeig de Ronda entre altres. També vam repensar la gestió de 
jardineria de la plaça del Clot de les Granotes per millorar el seu manteniment.
Vam fer una actuació de millora del parc de gossos de Santa Cecília al turo 
de la Seu Vella. 
Hem proposar la pacificació del carrer Humbert Torres i del carre 
Alfred Perenya, així com la continuació de l’eix de vianant del carrer 
Magdalena per Pi i Maragall fins a la plaça del Treball. Per tal de constituir una 
xarxa d’eixos de vianants que permeti caminar amb comoditat i seguretat
La pacificació de Príncep de Viana, una de les vies amb més contaminació 
de la ciutat, Vam proposar tenir en compte en el pla de mobilitat el projecte 
executiu de la nova estació d’autobusos i la pacificació d’aquesta via principal 
de la ciutat, que haurà de preveure també espai per a aparcament de bicicletes
i patinets i per a serveis de lloguer d’aquest tipus de vehicles.
Creació del projecte de Participació - Acció Comunitària als barris, de la 
Regidoria de Participació, que neix a inicis del 2021 en un context de crisi 
sòcio-econòmica i de feblesa del treball en comú entre teixit associatiu, veïnat i
serveis públics, agreujat pel context de pandèmia. El treball realitzat ha estat 
encaminat a connectar amb entitats, col·lectius, veïns i veïnes per fer-los sentir
que poden ser partícips de decisions rellevants respecte al que afecta a la zona
09. La idea ha estat mirar cap a la diversitat com a eix principal per trencar 
barreres invisibles.
Es  tracta  també d’un  barri  amb una  altra  densitat  de  població  i  una  gran
diversitat  d’orígens,  llengües  i  cultures  d’entre  els  seus  habitants,  fet  que
també marcarà l’esdevenir del Grup Dinamitzador. A més a més, la relació de
l’Associació Veïnal del Clot i Confluències amb l’Ajuntament de Lleida estava
força tensionada en el  moment d’arrencar el  Grup Dinamitzador.  Molts  dels
esforços de la Regidoria de Participació van anar en aquesta línia en l'inici del
projecte al barri i han donat els seus fruits esdevenint en una relació molt fluida
i satisfactòria actualment. 

Projectes destacats: 
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➔ REVETLLA DE SANT JOAN DIVERSA: El Grup Dinamitzador de la zona
15  va  començar  amb  força  i  dos  mesos  després  de  la  primera
convocatòria de constitució del  grup, es va organitzar una revetlla  de
Sant  Joan  per  generar  espais  de  trobada  entre  comunitats  i  donar
visibilitat a la diversitat del barri. Amb la implicació de moltes entitats i
veïnat  es  va  organitzar  una  revetlla  de  Sant  Joan  que  va  incloure
espectacles, folklore i alimentació tradicional de cultures diferents i que
va aplegar una gran quantitat de persones. Les entitats implicades la van
valorar com un èxit. Un total de 10 entitats del barri van participar en
l'organització  de  l'activitat  La  cartelleria  de  l'esdeveniment  va  ser
elaborada per alumnat dels cicles d'IFE de l'INS Escola del Treball.

➔ CAMPANYA "AL CLOT, EN CATALÀ!": En col·laboració amb el Centre de
Normalització Língüística de Leida (CNL), des del Grup DInamitzador de la
Zona 15 i la Regidoria de Consum, Comerç i Mercats i Participació, s'ha
posat  en  marxa  la  campanya  "Al  Clot,  en  català!".  Es  tracta  d'una
campanya que pretén fomentar l'ús del català com a llengua habitual en
diferents esferes de la societat, especialment en la laboral i la personal.
Per a ferho, el CNL i les entitats del barri han establert vincles per dur a
terme de forma conjunta  les  diferents  accions  que  el  CNL ofereix  en
catalèg.  El  tret  de sortida  d'aquesta  campanya va tenir  lloc  el  28 de
gener en un acte organitzat des de la perspectiva comunitària que va
aplegar una gran quantitat de persones i entitats del barri.

➔ CAMPANYA "LA CIUTAT NETA ÉS COSA DE TOTHOM": Tant a través
del Pla de Millora de l'Espai Públic com del Grup Dinamitzador de la Zona
15, les demandes de millorar el manteniment i la neteja del barri es van
fer àmpliament paleses. És per aquest motiu que el Clot va ser escollit
com un dels barris on iniciar la campanya "La ciutat neta és cosa de
tothom", promoguda per la Paeria. El Grup Dinamitzador s'hi ha implicat
especialment en les fases de detecció (que va començar el desembre del
2021)  i  de  posada  en  marxa  de  la  campanya.  Tant  és  així  que  el
repartiment del material pel barri el duran a terme les mateixes entitats
del grup.

➔ INTERVENCIÓ ARTÍSTICA PARTICIPATIVA A LA PLAÇA DEL CLOT: El
Grup Dinamitzador de la Zona 15 va entomar l'encàrrec de la Regidoria
d'Urbanisme  de  participar  en  les  fases  de  disseny  i  realització  de  la
intervenció artística de la Cooperativa Rem a la Plaça del Clot. Per a fer-
ho, el 24 de gener de 2023 es va dur a terme una sessió participativa del
Grup Dinamitzador amb els artistes i es va elaborar un qüestionari en
línia per fer arribar aquesta recollida de propostes a d'altres sectors de la
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població. Entre el 20 i el 24 de febrer, les entitats del barri , especialment
les  d'infants  i  adolescents,  van  organitzar-se  per  participar  de  la
intervenció.
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SUCS I RAIMAT

El  comúdelleida ha donat  suport  a les  peticions  de revisió i  renovació dels
convenis pressupostaris amb Sucs i Raimat, i ha proposat  que les EMDs
assumeixin  directament  la  gestió  de  jardineria  i  arranjament  de
camins,  per  guanyar  agilitat  amb una gestió  de  major  proximitat.  Això ha
d’anar  acompanyat  d’una  revisió  dels  convenis  per  dotar  dels  recursos
corresponents a aquesta ampliació de competències.
També  hem recolzat  la  petició  de  les  EMDs  de  modificació  dels  criteris
d’adjudicació dels ajuts Fons NextGen per tal  que puguin accedir  a les
línies dissenyades per a municipis petits.
Des de la regidoria de Transició Ecològica vam fer un  acompanyament de
totes les famílies que volien fer instal·lacions de plaques solars a Sucs
i Raimat,  que s’han convertit  en els  dos nuclis  urbans amb més proporció
d’instal·lacions per habitant de tot Catalunya.
Hem reivindicat el  servei de tren Raimat-Lleida, en el marc de l’acció per
reclamar la restauració de la línia de tren de Montsó a Lleida, amb parades a
Almacelles i  a Raimat,  conjuntament amb la plataforma d’Aragó que també
reclama aquesta línia. Vam incloure també aquesta reivindicació a l’acord de
mobilitat  signat  amb  el  govern,  pel  qual  aquest  es  comprometia  a  fer  les
gestions pertinents per reclamar aquest servei. La parada a Raimat ha d’anar
acompanyada de la construcció d’un nou baixador dins el nucli urbà.
També hem traslladat en diverses ocasions propostes per millorar el  servei
d’autobús entre es dues EMDs i Lleida.
A  Raimat  es  van  fer  diverses  reunions  per  fer  seguiment  dels  serveis  de
jardineria  i  gestió  de  residus per  atendre  les  deficiències  dels  servei  i
adoptar les mesures pertinents de millora.
A  Sucs  vam impulsar  la  venda  de diverses  finques de  l’EMU que  han
permès la  instal·lació de noves famílies després d’anys de pèrdua de
població, a més de proveir de fons a l’EMU per a fer polítiques d’habitatge.
També es va fer un acompanyament per part dels serveis tècnics de jardineria
en el repoblament del parc del Vilot i de plantació d’arbrat a Sucs.
La  brigada  de  Medi  Ambient  va  fer  una  inspecció  i  informe  en  el  cas  de
l’incendi  del  carrer  Suquets,  que  va  permetre  obligar  els  propietaris  a
rehabilitar la zona per evitar nous incendis. També es van fer informes per a la
rehabilitació i millora del cementiri de Sucs.
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