
Propostes de PIMEC - Mesa transversal de la ciutat de Lleida  

 

Eix 1. Governança i Excel·lència operativa (Jordina Freixanet)  

Reducció dels tràmits administratius i burocràtics en la relació empresa – ajuntament.  

Compliment dels terminis màxims per respondre i minimització dels mateixos en la relació 

empresa -ajuntament.  

L’exempció fiscal de l’ajuntament per ajudar els comerços i serveis en la reducció de les despeses 

fixes, així com empreses en el seu pagament de l’IBI o altra pressió fiscal.  

Impulsar la xarxa de telecomunicacions a la ciutat: Una xarxa de fibra a tots els polígons 

industrials. Màximes facilitats a empreses aïllades. Cobertura de telefonia mòbil, reduir els buits, 

bona qualitat 4G, i reduir avaries. 

Implementar l’anomenada “Small Bussiness Act per Europa “ SBA, o “ Llei de la Petita empresa 

“, de 2008, iniciativa no vinculant jurídicament que engloba els principis estratègics i les línies 

d’actuació necessàries per potenciar la creació, desenvolupament i creixement de les petites i 

mitjanes empreses als estats membres de la UE. És important per Lleida que es segueixi les 

recomanacions dels 10 principis bàsics que fa aquesta Llei. Especialment a la recomanació bàsica 

de “pensar primer a petita escala” quant es redacta legislació i amb la formulació de polítiques 

per reforçar la competitivitat de les empreses. 

Impuls 5 G.  

Implantar el concepte Smart City. 

 

Eix 2. Imatge, projecció i promoció de la ciutat (Paco Cerdà)  

Redacció d’un pla director urbanístic que coordini una política municipal urbanística comuna, i 

que faciliti la implantació d’empreses. 

Suport a la implantació de grans empreses al territori (aquelles que necessiten molt terreny, que 

volen créixer, etc...)  

La xarxa de Polígons o espais d’activitats econòmiques han de tenir tots els serveis bàsics com 

aigua de boca, energia, FO, cobertura de mòbil, etc.  

Enfoc aeroport empresarial/serveis empresa aeronàutica, base logística. 

Foment de la implantació de polítiques de RRHH en les empreses, amb la productivitat lligada al 

rendiment.  

Esdevenir core en diferents àmbits on som referents:  

Core de serveis sanitaris. Ser la referencia a Catalunya d’una o dos especialitats 

mèdiques. Destacar els centres privats d’èxit. Tenim universitat, l’Arnau com a centre de  

referencia, i bones comunicacions. 



Core de serveis veterinaris, Centre Creba a Torrelameu i una bona industria del sector animal, 

especialment del porc.  

Core de serveis agroalimentaris, Parc Científic i Tecnoalimentari de Lleida i la Universitat 

Agrònoms amb un alt grau de reconeixement i tradició. A més de tota la industria de la fruita, 

l’agricultura i transformada. Creació d’un polígon agroalimentari, per donar cabuda a escorxador 

( Illa càrnica ) i complementat amb conserveres, i centrals de fruita.  

Core Tecnològic. Escola tècnics informàtics. I clúster d’empreses informàtiques.  

Core turístic. Descobrir l’autenticitat de l’interior de Catalunya. La gastronomia dels nostres 

restaurants com a vehicle conductor. 

 Core serveis comercials. Pimec aposta per dinamitzar i complementar els diferents centres 

comercials, Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. 

Destinar un pressupost per generar vals de compra a la població per fomentar el consum 

Un projecte per potenciar la ciutat com un tot, millorant les infraestructures de la ciutat i la 

mobilitat. Millorar la neteja i la il·luminació. Apostar per activitats culturals i que fomentin el 

turisme local. 

 

Eix 4. Emergència climàtica, ambiental i sanitària (Sergi Talamonte)  

Posicionar Lleida com a referent de ciutat ecològica amb una bona qualitat ambiental per viure.  

Esdevenir referents en la gestió mediambiental municipal i el respecte a les persones, treballant 

aspectes com reduir la petjada de carboni, o reduir el malbaratament d’aliments 

Ciutat compromesa en l’agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 

les Nacions Unides 

Campanyes de foment de l’economia circular  

Treballar per l’impuls de les rodalies de Lleida 


