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Propostes per a la Mesa transversal per a la reconstrucció de la ciutat post COVID19 
Ajuntament de Lleida, octubre 2020 
 
 
I.- Coordinació dels serveis socials de base de l’Ajuntament de Lleida, les Àrees 
Bàsiques de Salut i les entitats socials de la ciutat. 
 

1. Establir un sistema compartit per identificar les necessitats de persones amb 
discapacitat o trastorn mental que viuen a Lleida ciutat i que no tenen una 
plaça en un servei social de la Generalitat de Catalunya (habitatge o atenció 
diürna concertats o subvencionats).  
 

2. Constituir una Taula per treballar els casos complexes identificats, de manera 
coordinada, en col·laboració amb Salut, Serveis Socials Municipals i entitats 
socials de la ciutat i la comarca.  
 

3. Articular un servei de suport a domicili estable i en sentit ampli, flexible i que 
inclogui totes les modalitats, i que doni resposta a les necessitats de suport a 
casa que la COVID ha evidenciat. A subvencionar (projectes pilot) i a 
contractar (ampliació de projectes existents) per part de l'Ajuntament de Lleida 
i el Consell Comarcal del Segrià, amb les entitats socials de la ciutat.   

 
4. Desenvolupar – ampliar l’activitat a Lleida ciutat - del projecte pilot de 

col·laboració (ja existent) entre les serveis socials municipals, la Guardia 
Urbana, els Mossos d’Esquadra i la Federació DINCAT – Federació ALLEM (a 
Lleida), per a la protecció de les persones amb discapacitat o trastorns mentals 
que es puguis trobar en situació d’abús o de risc de patir abusos (donades les 
diferents etapes de confinament domiciliari que agreugen situacions 
intrafamiliars complexes).   

 
II.- Desenvolupament de la figura de l’assistent personal  
 
Posar en marxa i subvencionar un projecte pilot de desenvolupament de la figura de 
l’assistent personal amb les entitats socials de la ciutat.  
 
L’assistent personal va un pas més enllà de les diferents tipologies de suport a domicili 
i les complimenta. És un suport específic per la discapacitat, el trastorn mental, i altres 
situacions de vulnerabilitat amb dificultats o pèrdua de la capacitat d’obrar (efectes 
legals per a tercers dels propis actes) i de la capacitat en general per gestionar 
diferents aspectes de la vida.  
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L’assistent és escollit per la persona beneficiaria, i compta amb un marc legal propi, 
nostre Codi Civil reconeix la figura (avui es troba en procés de revisió i ampliació per 
complir millor amb la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb 
Discapacitat).  
 
 
III.- Contractació pública socialment responsable 
 
Continuar el desplegament de la contractació pública amb finalitat social, per a la 
promoció i garantia de llocs de treball per persones amb especials dificultats, amb 
aplicació de les mesures següents: 
 

1. Planificació i establiment d’un percentatge de la contractació pública anual amb 
reserva per centres especials de treball / empreses d'inserció de la ciutat. 

 
2. Planificació i establiment d’un percentatge de la contractació pública anual amb 

clàusules socials per defensar i garantir el treball per les persones amb 
discapacitat d'especials dificultats. 

 
3. Establiment d’un sistema de revisió periòdica de les condicions de la 

contractació reservada social, i els resultats de les diferents opcions de 
clàusules socials (efectes reals de la contractació pública social i condicions 
noves que l’afecten com la revisió dels pressupostos amb l’increment del SMI, 
diferents situacions de subrogació laboral i altres). 

 
4. Establiment d’un marc de col·laboració públic - privada estable, amb els agents 

econòmics i socials implicats en les diferents àrees prioritàries de reconstrucció 
de la ciutat post COVID, on hi contribuirem activament des de la Federació 
ALLEM.    

 
 
IV.- Habitatge 
 

1. Obrir / ampliar una línia d’ajuts per a la rehabilitació i adaptació d’habitatge 
accessible per persones amb diversitat funcional. Exemple de programa de la 
Diputació de Barcelona amb els Ajuntaments de la Província - subvencions "La 
meva Llar” 
http://cido.diba.cat/subvencions/10545709/subvencions-del-programa-la-
meva-llar-any-2020-ajuntament-de-barcelona-institut-municipal-de-persones-
amb-discapacitat 
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2. Reserva d’un percentatge d’habitatges adaptats protegits per persones amb 
mobilitat reduïda. Ajuts per a l’accés a l’habitatge, (compra o lloguer socials).  
 

3. Cessió de l’ús d’habitatges protegits a entitats socials, per gestionar diferents 
tipologies de suports a la vida independent, segons les necessitats de les 
persones beneficiàries. 

 
 
V.- Cultura, lleure i esport inclusius * 
 

1. Desenvolupar i subvencionar un projecte pilot de lleure inclusiu per persones 
amb discapacitat intel·lectual / trastorn mental, abordant l’autogestió del lleure 
d’adults amb suport professional puntual, amb la col·laboració de les llars d’avis 
municipals (espais disponibles per reunions- punts de trobada). 
 

2. Accions formatives i de suport tècnic i econòmic a la discapacitat, per tenir i 
usar amb seguretat eines tecnològiques d’accés a la cultura, el lleure i l’activitat 
social (accés a la connexió a internet i formació en l’ús segur i responsable de 
les xarxes socials, prevenció de l’abús).  
 

3. Intensificar les iniciatives d’accessibilitat a la cultura i a l’esport a la ciutat.  
 

*Temes ben treballats a la comissió corresponent del Consell Municipal de la 
Discapacitat.     
 
 
VI.- Xarxes de ciutadania – voluntariat social 
 
Des de la Federació ALLEM donem ple suport i participem amb els projectes de 
voluntariat i xarxes de ciutadania de Lleida ciutat. La societat la transformem cadascú 
de nosaltres, amb el que fem cada dia i amb les persones que tenim a prop. Ens 
necessitem les unes a les altres, i tothom hi podem posar de la nostra part. Les 
persones amb discapacitat, les famílies i les professionals i entitats del sector hi estem 
compromeses.  
 
 
Assumpta Fortuny  
Coordinadora de la Federació ALLEM 
648059529 
coordinacio@allem.cat 

mailto:allem@allem.cat

