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Propostes mesa transversal 
 

EIX PROPOSTA ENTITAT ÀMBIT DE 
COMPETÈNCIA 

1 Exempcions tributàries, nou calendari fiscal de cara als propers exercicis 
i possible tarifa plana tributària per adaptar les càrregues fiscals amb 
periodificacions més curtes i viables pel  contribuent 

ADVOCATS Ajuntament 

1 Digitalització i cultura de la transformació digital  ADVOCATS Ajuntament 

1 Centre de recursos per a la digitalització i comunicació de professionals i 
autònoms, i proporcionar eines de software lliure 

ADVOCATS Ajuntament 

1 Demana ajuda en l’àmbit de la digitalització de l’Administració de 
Justícia 

ADVOCATS Generalitat 

1 Contractació pública 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:  

ALLEM Ajuntament 

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.  

ALLEM Ajuntament 

1 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).  

ALLEM Ajuntament 

1 2 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.  

ALLEM Ajuntament 

1 És urgent un pla fiscal extraordinari que garanteixi tant la justícia social 
com les necessitats d’inversió que requerirà la represa de l’activitat 
productiva. 

CCOO Estat 

1 Augmentar els recursos i reforçar la cooperació entre l’Agència Tributària 
estatal, l’Administració Tributària de Catalunya i les administracions 
tributàries de les comunitats autònomes per millorar l’eficàcia en la lluita 
contra el frau i l’economia submergida. 

CCOO Generalitat 

1 Endurir les penes i suprimir les amnisties pels delictes fiscals. CCOO Estat 
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1 Reforçar la capacitat d’intervenció de l’Institut Català de Finances i 
reorientar les seves funcions perquè faci de banca pública amb especial 
incidència en: finançament, pimes, propietat immobiliària, estratègies 
industrials sectorials, etc.  

CCOO Generalitat 

1 Condicionar els ajuts a les empreses al manteniment de l’ocupació, al 
compromís fiscal amb el país i al no repartiment de dividends. 

CCOO Generalitat 

1 Limitar el benefici empresarial de determinats productes o serveis que 
tenen un aspecte essencial per a la societat. 

CCOO Generalitat 

1 Limitar la durada temporal de les patents i possibilitar l’alliberació de 
patents en situacions excepcionals. 

CCOO Generalitat 

1 Focalitzar l’esforç públic (inversió, fiscalitat) en la satisfacció de la 
demanda real i no en una lògica d’oferta d’abast mundial poc adaptada. 

CCOO Generalitat 

1 Regular la reinversió dels beneficis empresarials. CCOO Generalitat 

1 Els beneficis obtinguts pel sector privat després d’haver rebut ajudes 
públiques s’han de reinvertir socialment en el desenvolupament de la 
titularitat de drets nous productes, accés i ús del big data, accés a 
medicaments, etc.  

CCOO Generalitat 

1 Inversions públiques que tinguin efecte tractor sobre inversions privades 
en eficiència energètica, R+D+I, formació i qualificació de mà d’obra. 

CCOO Ajuntament 

1 Promoure mesures fiscals que facilitin l’extensió d’empreses mitjanes, 
amb més diversitat i resiliència del teixit productiu. 

CCOO Ajuntament 

1 Evitar la lògica d’economia d’escala d’oligopolis/multinacionals sense 
lligam al territori. 

CCOO Generalitat 

1 Eliminar la taxa rosa, és a dir, la diferència de preu que té en el mercat 
un producte etiquetat com a femení. 

CCOO Estat 

1 Establir mecanismes per garantir que la banca comercial contribueix al 
finançament de l’economia productiva amb respecte als estàndards de  
Responsabilitat Social. 

CCOO Generalitat 

1 Reforma fiscal que permeti incrementar els ingressos per sostenir uns 
serveis públics forts i de qualitat i sostenir la protecció social. 

CCOO Estat 

1 Increment efectiu en l’impost sobre patrimoni i harmonitzar-lo entre les 
diferents comunitats autònomes, per garantir la contribució de les grans 
fortunes. 

CCOO Generalitat 

1 Incrementar els tipus impositius de les rendes més elevades i de les 
rendes del capital, per tal d’augmentar la progressivitat en l’estructura de 
l’IRPF. 

CCOO Estat 

1 Garantir que les grans corporacions i les entitats financeres no tributin 
en l’impost de societats per sota del 15 % i el 18 %, i suprimir els  
beneficis fiscals que no tinguin una finalitat social o ambiental. juny 2020 

CCOO Estat 

1 Recuperar, en el cas de Catalunya, la recaptació en l’impost de 
successions anterior a les successives retallades. 

CCOO Generalitat 
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1 Introduir criteris de progressivitat en l’IVA, establint un nous tipus 
superior per als articles de luxe i ampliar el ventall d’articles bàsics 
coberts pels tipus reduïts. 

CCOO Estat 

1 Revisar els beneficis fiscals, que sovint són regressius, no estan 
degudament justificats i minven la capacitat de recaptació fiscal. 

CCOO Generalitat 

1 Incloure mecanismes d’harmonització fiscal que acabin amb 
l’escandalós dúmping que es produeix a algunes comunitats autònomes. 

CCOO Generalitat 

1 Introduir mecanismes de control que evitin l’elusió fiscal per part de les 
grans fortunes a través de les SICAV (i SOCIMI). 

CCOO Estat 

1 Convalidar i aplicar l’impost sobre transaccions financeres i el de 
determinats serveis digitals. Coordinar amb la Unió Europea l’increment 
de les seves afectacions i quanties. 

CCOO Estat 

1 Combatre la fuga de capitals, el frau fiscal i el blanqueig de diners 
perpetrats mitjançant els paradisos fiscals. 

CCOO Estat 

1 Impulsar la banca pública. CCOO Generalitat 

1 Foment de la banca social i caixes rurals. CCOO Ajuntament 

1 Harmonització fiscal i convergència social. CCOO Estat 

1 Eliminació dels paradisos fiscals europeus i penalització de les 
empreses que actuïn a través de paradisos fiscals. 

CCOO Estat 

1 Pressupost europeu més expansiu, amb mecanismes de mutualització 
de deute i inversions. 

CCOO Estat 

1 Suspensió del Pacte d’estabilitat per fer front a la crisi sanitària i garantir 
la cohesió social. 

CCOO   

1 Impulsar des de les diferents administracions la necessària 
transformació digital davant els reptes de l’omnicanalitat i el comerç 
electrònic.  

CCOO Ajuntament 

1 Pla d’acció específic, amb participació de la Inspecció de Treball per 
combatre la contractació fraudulenta i controlar les pràctiques  laborals 
dels estudiants a empreses periodístiques. 

CCOO Generalitat 

1 Promoure els canvis normatius que permetin garantir la protecció social 
per a persones freelance, periodistes a la peça i falsos autònoms. 

CCOO Generalitat 

1 Promoure un codi ètic reforçat dels mitjans de comunicació per preservar 
la seva funció social i política i la seva independència de qualsevol poder 
o grup d’interès. 

CCOO Generalitat 

1 4.4. Impuls i regulació de les agències de checking. CCOO Generalitat 

1 4.5. Millorar els pressupostos i el control socials dels mitjans de 
comunicació públics. 

CCOO Ajuntament 
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1 4.6. Suport als mitjans de comunicació locals com a base d’informació 
real i suport a la democràcia. 

CCOO Ajuntament 

1 Revisió de la cartera de serveis socials. CCOO Ajuntament 

1 2.2. Eliminació del copagament dels serveis socials. CCOO Generalitat 

1 2.3. Fer efectiu el dret a l’empadronament (principal accés als serveis 
socials, l’educació, la sanitat…) i garantir-ne la materialització a tots els 
municipis de Catalunya. 

CCOO Ajuntament 

1 2.4. Agilitzar els processos d’atenció a les persones. CCOO Ajuntament 

1 2.5. Dotar les plantilles necessàries per atendre les ràtios de qualitat en 
tots aquells serveis públics que atenen directament les persones. 

CCOO Ajuntament 

1 2.6. Eliminar el sostre de despesa de les administracions públiques per 
poder crear llocs de treball. 

CCOO Estat 

1 2.7. Revalorar els llocs de treball, adequant-ne les condicions a les 
condicions de qualitat del servei, i pagar els salaris justos. 

CCOO Ajuntament 

1 2.8. Impulsar sistemes de control per tal d’evitar l’abús de la contractació 
temporal a les diferents administracions i crear una normativa especial i 
obligatòria de consolidació de llocs de treball ocupats sistemàticament 
per personal temporal i/o interí. 

CCOO Ajuntament 

1 2.9. Ocupació de qualitat en els serveis externalitzats, amb uns mínims 
salarials adients i la limitació dels salaris del personal directiu. 

CCOO Ajuntament 

1 Negociar una nova regulació del servei de la llar i de la cura que 
garanteixi els drets de tots els sectors implicats, garantint el dret a la 
cura a persones dependents dins d’una política social de la cura. 
Distingir entre: • Servei de la llar i neteja, com un servei. • El treball de 
cura, com una professionalització. 

CCOO Estat 

1 Pacte nacional sobre els serveis públics que determini: 
• Aquells serveis públics que per la seva naturalesa estratègica han de 
dependre directament de les administracions públiques. 
• Determinar les dotacions mínimes, òptimes i màximes, a partir de les 
quals el servei es torna ineficient, que ha de tenir cada servei públic.  
•Establir una planificació per aconseguir aquestes ràtios. 
• Eliminar la taxa de reposició. 
• Fixar procediments de selecció més àgils, mantenint el rigor i el 
respecte a l’art. 103 de la CE. 
• Determinar els serveis que és necessari revertir al públic, així com la 
manera de realitzar-ho i la situació administrativa i/o laboral en la dels 
treballadors subrogats i la garantia dels seus drets. 
• Endegar un procés de modernització i reorganització dels serveis 
públics, així com iniciar un procés de renovació generacional, per 
garantir uns serveis públics que puguin complir els seus objectius de 
manera eficaç i eficient. 
• Fixar de manera clara les formes de cooperació pública-privada i el 
control administratiu i democràtic de les condicions de prestació, tant 

CCOO Ajuntament 
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quant a les persones beneficiàries com als treballadors i treballadores 
que presten aquests serveis. 

1 • Definir els criteris per al teletreball a les administracions públiques. CCOO Ajuntament 

1 • Fixar la forma de finançament dels serveis públics. CCOO Ajuntament 

1 2.13. Revisió del model de serveis socials CCOO Ajuntament 

1 2.14. Limitar el marge empresarial per a productes o serveis essencials 
per a la societat. 

CCOO Generalitat 

1 2.15. Gestió directa dels serveis públics d’atenció a les persones. CCOO Ajuntament 

1 2.16. Definir la carta de serveis i els estàndards de qualitat per als 
serveis públics de gestió indirecta per evitar l’especulació i protegir els 
drets de les persones, amb mecanismes públics de seguiment i 
avaluació. 

CCOO Ajuntament 

1 Identificar els mecanismes per evitar que el teixit industrial es deslocalitzi 
de Lleida i que Lleida  sigui atractiu per a noves indústries: Revisió 
d’impostos, Taxes administratives, tributs locals, agilitat en el procés de 
la implantació 

COELL Ajuntament 

1 Més agilitat en la tramitació burocràtica. Una de les solucions seria fer 
una administració local més accessible a nivell de tutorial i que no suposi 
una escletxa  digital pels ciutadans, que les empreses que ja estan 
preparades puguin agilitzar tràmits  i així permetre reduir els temps i no 
crear col·lapses. Potenciar els tràmits  d’urgència de  llicències. 

COELL Ajuntament 

1 Resoldre la mala cobertura d’internet de l’horta de Lleida. COELL Ajuntament 

1 Millor gestió teletreball en els tràmits locals COELL Ajuntament 

1 Expandir el sistema utilitzat per a la realització de la Fira Sant Miquel a 
fires d’altres àmbits 

COELL Ajuntament 

1 Crear una taula de treball amb la Diputació de Lleida on s'elabori un 
conveni de col·laboració entre les dues administracions per tal d'afrontar 
les necessitats específiques de la capital en el present, dins el marc 
establert pel Decret-Llei 27/2020, de 4 d'agost.  

C'S Ajuntament 

1 Crear una taula de treball amb el Consell Comarcal del Segrià on 
s'elabori un conveni de col·laboració entre les dues administracions per 
tal d'afrontar les necessitats específiques de la capital en el present, dins 
el marc establert pel Decret-Llei 27/2020, de 4 d'agost. 

C'S Ajuntament 
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1 COL·LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS: des de l’aparició de la 
pandèmia s’ha demostrat que cap administració, en solitari, és capaç de 
fer front a aquesta crisi sanitària. Cal intensificar la col·laboració, de 
forma especial en matèria de seguretat ciutadana, sanitària, protecció 
social i atenció al ciutadà.  

CSIF Ajuntament 

1 OCUPACIÓ DE QUALITAT A LES ADMINISTRACIONS ENFORTIMENT 
DEL PERSONAL D’ATENCIÓ ALS MÉS DESPROTEGITS: El II Acord 
Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació pública i les  condicions 
de treball, publicada al BOE de 26.03.2018, preveu, entre d’altres, 
processos d’estabilització per tal de reduir la taxa de cobertura temporal 
per sota del 8%. La pràctica totalitat d’administracions presents a Lleida 
han incomplert aquest acord, condemnant a milers de lleidatans a 
contractes provisionals, en molts casos de només uns dies de durada. 
L’Administració General de l’Estat (AGE) a Lleida té una taxa inferior al 
8% i seria una excepció, però malauradament aquesta administració ha 
patit una reducció (1) salvatge i sistemàtica d’efectius a Lleida quan és 
fonamental en l’atenció correcta i ràpida als aturats o en situació de 
ERTO (SEPE), als sol·licitants d’ingrés mínim vital (INSS), als 
sol·licitants de vida laboral i altres gestions de caire laboral (TGSS) i als 
estrangers (Estrangeria). En definitiva cal enfortir els serveis d’atenció 
als més desprotegits, depenguin de l’administració que depenguin. 

CSIF Ajuntament 

1 ENFORTIMENT DEL PERSONAL D’ATENCIÓ ALS MÉS 
DESPROTEGITS A LES ADMINSTRACIONS: la situació actual, per raó 
de la pandèmia, obliga a moltes administracions a teletreballar. Encara 
que no totes, les administracions han tret les instruccions corresponents 
regulant el teletreball o les han votat (cas de la Paeria) molt recentment. 
El teletreball no pot justificar, en cap cas, una atenció deficient cap als 
ciutadans. En especial si els ciutadans estan desprotegits i necessiten 
orientació i/o ajuts imprescindibles per a mantenir condicions mínimes 
(renda mínima garantida, salari mínim vital, atenció social, protecció a la 
infància...). Per aquest motiu proposem una atenció presencial, tot 
garantint la protecció  sanitària dels empleats públics i els ciutadans 
atesos. Es fa imprescindible reduir les cues a zero garantint una atenció 
ràpida i àgil que doni respostes als problemes plantejats de forma 
immediata. 

CSIF Ajuntament 

1 POTENCIAR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA SANITAT: Els treballadors 
públics de l’atenció sanitària primària són l’avantguarda de la sanitat: els 
primers que atenen i els que decideixen segons els diagnòstics. S’han 
de reposar els efectius perduts o que es puguin perdre. I s’han de fer 
tots els esforços per tal que el covid-19 no condicioni l’atenció primària 
per altres patologies. 

CSIF Generalitat 

1 MÀXIM RIGOR EN EL COMPLIMENT NORMATIU: pel que fa a 
l’obligatorietat de l’ús de la mascareta, mesures de prevenció en 
establiments de restauració, locals comercials i centres de treball, per tal 
de corregir actituds incíviques i evitar el contagi. 

CSIF Ajuntament 

1 acord perquè l’interinatge baixi del 8% abans del 31/12/2020 CSIF Ajuntament 
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1 CAMPANYES DE SOLIDARITAT: Proposem que la xarxa d’ assistència 
social local sigui explicada en campanyes constants, per tal d’oferir 
solucions per aquells col·lectius més desprotegits i per tal d’evitar que la 
crisi sanitària tingui afectacions més greus. Cal fer visible la necessitat 
de col·laboració  amb les campanyes de solidaritat del Banc d’aliments, 
menors,  gent gran, famílies, etc. 

CSIF Ajuntament 

1 recuperar els Centres Cívics i algun altre edifici municipal susceptible, i 
fer-los servir com a registres gràcies a la xarxa segura de l’Ajuntament 

FAV Ajuntament 

1  
2 VOLUNTARIAT: Pensem que a Lleida hi ha un conjunt de persones 
disposades a col·laborar. Però com es fa o es té previst fer per tal 
d’aprofitar i optimitzar aquests recursos humans?  
(A més, cal preveure que la crisi econòmica i social s’agreujarà i es 
necessitaran cada cop més ajuts). 
3 Donada la situació Covid-19, necessitat de comptar amb tot el 
voluntariat que sigui possible per abordar diferents tasques.  
Qui ho coordina? Disponibilitat del Moviment veïnal a participar-hi.  
És imprescindible conèixer tots els àmbits d’intervenció i les prioritats, 
així com disposar d’una bona organització i coordinació.  

FAV Ajuntament 

1 Polítiques fiscals més adequades a la situació actual FECOM Ajuntament 

1 REFORMA HORÀRIA (ho havien enviat a l'EIX 3 però és EIX 1 - 
ALCALDIA) 

FECOM Ajuntament 

1 Reforma de l’administració local. Operativa FECOM Ajuntament 

1 Administració local com a motor dels canvis tecnològics FECOM Ajuntament 

1 els tràmits a fer a l’Ajuntament fossin més àgils FECOM Ajuntament 

1 1 ÀMBIT DE VOLUNTARIAT I LES XARXES CIUTADANES : Des del 
FOCCS, volem establir una xarxa de voluntaris oficial i activa. Aquest 
any, durant la campanya de temporers, hem pogut desenvolupar una 
xarxa de voluntaris que considerem molt rica cultural i socialment. 
Proposem que es tingui en compte aquest grup de persones voluntàries 
que continuarem organitzant internament, per futurs projectes a la nostra 
ciutat o situacions en les quals sigui necessària la cohesió i cooperació 
ciutadana. Des del nostre fòrum podem aportar ajuda humanitària, de 
tota mena, sigui realitzant feines socials o educatives, traduccions i 
interpretacions de diferents idiomes majoritàriament parlats per la 
comunitat migrada de Lleida, entre d'altres. 

FOCCS Ajuntament 

1 Incidir en la xarxa social ciutadana i de voluntariat, convertint-les en 
xarxes oficials actives, que permetin poder treballar amb totes les 
entitats que formen part de FOCCS per facilitar la convivència, com 
ajudar amb les traduccions o a nivell educatiu, directament amb les 
associacions veïnals, per compenetrar-se i millorar units la col·laboració 

FOCCS Ajuntament 

1 Manca de coordinació amb l’Ajuntament, es va comprometre a no girar 
els rebuts de terrasses i s’està fent. Es va demanar fraccionar IBI i 

Federació d'Hostaleria Ajuntament 
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arriben els rebuts, així com les taxes d’encotxament i guals dels hotels. 
Amb els 3 tancaments de Lleida el personal del sector està bloquejat.  

1 Necessitat d’un interlocutor directe a l’Ajuntament Federació d'Hostaleria Ajuntament 

1 3 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.   

Pimec Ajuntament 

1 Accelerar processos per a Microcrèdits/Subvencions per a la formació 
dels empresaris, autònoms i joves emprenedors per a la digitalització i 
modernització dels seus negocis. 

PSC Ajuntament 

1 Reduir els terminis de pagament de Paeria i ens adscrits a proveïdors 
per contribuir a la liquiditat. 

PSC Ajuntament 

1 Oferir  una  bestreta a les empreses per aquells esdeveniments culturals 
ajornats que ja tenen una nova data prevista, per tal d’oferir liquiditat als 
empresaris culturals. 

PSC Ajuntament 

1 En cas que no s’executi el pressupost 2020 en l’àmbit de la cultura, els 
crèdits pressupostaris es puguin disposar per l’exercici 2021. 

PSC Ajuntament 

1 Deixar en suspens l'ordenança de la via pública a fi que es permeti 
ampliar l'ocupació de l'espi públic per facilitar el manteniment de 
l'aforament de les terrasses d'hostaleria ampliant les distància entre 
vetlladors. (Incorporada 7/11) 

PSC Ajuntament 

1 Analitzar la vianalització d'espais de la ciutat per afavorir les activitats 
econòmiques: comerç i hostaleria, amb l'objectiu d'assegurar l'activitat i 
per tant l'ocupació (Iincorporada 7/11) (També la incloem a eix 2) 

PSC Ajuntament 

1 Posar a disposició de l’oferta cultural els espais de promoció de la ciutat: 
equipaments, espais públics etc. 

PSC Ajuntament 

1 Donat que actualment els locals poden demanar permís per 4 
actuacions musicals o artístiques al mes, permetre que es puguin 
demanar més permisos a fi i efecte de dinamitzar l’activitat a les 
terrasses i activar una part del moviment cultural de la ciutat. 

PSC Ajuntament 

1 Cal coordinació entre les institucions per captar el fons europeus. UDL Ajuntament 

1 FORMACIÓ: Potser caldria emprendre accions com ara que la Paeria 
organitzés una trobada oberta als professionals de l’educació social on 
s’afavoreixin els intercanvis d’experiències i metodologies amb una 
mirada comunitària 

COELL Ajuntament 

1 COORDINACIÓ: Treballar de manera menys parcel·lada des de dins 
dels diferents departaments de la Paeria (p.e.: amb la regidoria 
d’Educació, amb l’IMO, etc.) 

COELL Ajuntament 
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1 L’aportació de la UdL pren com a referència i adapta a l’àmbit local i a 
l’especificitat de Lleida, el Pla de drets humans de Catalunya (2020-
2023) lliurat el 10 de desembre de 2019 al Govern i al Parlament de 
Catalunya. Les propostes es concreten en les següent actuacions:  
Millorar el sistema de govern local promovent una acció coordinada i 
coherent entre els diferents departaments. 

UDL Ajuntament 

1 L’aportació de la UdL pren com a referència i adapta a l’àmbit local i a 
l’especificitat de Lleida, el Pla de drets humans de Catalunya (2020-
2023) lliurat el 10 de desembre de 2019 al Govern i al Parlament de 
Catalunya. Les propostes es concreten en les següent actuacions:  
Vetllar perquè la digitalització en l’accés als serveis, en particular per la 
gent gran, no esdevingui un factor de desigualtat que genera 
desprotecció i exclusió. 

UDL Ajuntament 

1 L’aportació de la UdL pren com a referència i adapta a l’àmbit local i a 
l’especificitat de Lleida, el Pla de drets humans de Catalunya (2020-
2023) lliurat el 10 de desembre de 2019 al Govern i al Parlament de 
Catalunya. Les propostes es concreten en les següent actuacions:  
Durant aquest trànsit caldria garantir en el serveis més bàsics un mínim 
de presencialitat. 

UDL Ajuntament 

2 Pla de xoc que inclogui el sector primari, el de transformació i els serveis 
orientats al consumidor (distribució majorista i minorista). 

CCOO Generalitat 

2 Pla de xoc per al turisme i hostaleria basat en l’impuls del turisme de 
proximitat 

CCOO Ajuntament 

2 Creació de llocs de treball verds. Formació per als àmbits laborals 
relacionats amb la transició ecològica. 

CCOO Ajuntament 

2 Promoure programes i projectes tractors amb iniciativa pública i privada 
per fixar i desenvolupar al territori de Catalunya sectors estratègics com 
l’automoció, les renovables, el turisme sostenible, la construcció 
sostenible i nous materials, la indústria farmacèutica i de la salut, entre 
d’altres. 

CCOO Ajuntament 

2 Activar polítiques de promoció i prestigi del comerç de proximitat, 
promovent, des de les administracions, les seves sinergies: directori en 
línia d’industrials i professionals quilòmetre zero per fomentar l’activitat 
econòmica local, etc. 

CCOO Ajuntament 

2 Regular els drets laborals en les noves formes de treball: plataformes, 
treball “atípic”, gig economy… 

CCOO Generalitat 

2 Promoure la reducció del nombre d’hores setmanals de treball, en funció 
de la productivitat, el benefici empresarial i l’equiparació als països de 
l’entorn. 

CCOO Ajuntament 

2 Crear la figura del delegat o delegada de medi ambient a les empreses 
amb crèdit horari sindical, acompanyada de drets d’intervenció sindical 
en la gestió mediambiental. 

CCOO Ajuntament 
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2 Impulsar programes d’ecodisseny, recuperació i reutilització de 
subproductes industrials, i promoure hàbits orientats a l’ús de béns més 
que al consum. 

CCOO Ajuntament 

2 Promoure el desenvolupament de les petites indústries de transformació 
agroalimentària. 

CCOO Ajuntament 

2 Relocalització de sectors estratègics, sense promoure un nou 
proteccionisme irresponsable cap a les condicions de treball de les 
cadenes de subministraments. 

CCOO Ajuntament 

2 Promoure un pacte nacional de turisme i hostaleria: • Impulsar un nou 
model de turisme, més diversificat, activitats de lleure i espais d’oci que 
sigui respectuós amb la convivència, el medi i la idiosincràsia local i es 
vinculi amb els importants valors culturals del territori: paisatge, 
arquitectura, diversitat del medi natural. 

CCOO Generalitat 

2 • Promoure la desestacionalització del turisme de sol i platja. CCOO Ajuntament 

2 • Impulsar el turisme de proximitat més quilòmetre zero: crear un clúster 
de turisme sostenible amb la participació de totes les administracions 
públiques per gestionar-lo. Amb criteris de proximitat, activitat qualitativa 
territorial i sostenibilitat. 

CCOO Ajuntament 

2 • Impulsar paquets turístics que permetin l’accés a l’oci de les persones 
amb pocs recursos. 

CCOO Ajuntament 

2 3.21. Renovar el Pacte nacional per a la indústria a mitjà i a llarg termini 
(2020-2025-2030): 
• Reforçar-ne el pressupost. 
• Enfocar-lo a programes de canvi de model: digitalització de l’economia, 
producció verda i economia circular. 

CCOO Generalitat 

2 Constituir una agència per a la transformació digital i la transició 
ecològica de la indústria dotada pressupostàriament i participada pels 
actors socials, empresarials, acadèmics i governamentals pertinents, 
que vetlli i coordini les accions i polítiques de canvi de model amb 
autonomia i de manera deslligada dels cicles electorals. 

CCOO Generalitat 

2 Establir una estratègia catalana de simbiosi industrial, d’acord amb el 
que preveu el Pacte nacional per a la indústria.  

CCOO Generalitat 

2 Impulsar la modernització de les àrees d’activitat econòmica a través 
d’instruments coparticipats entre els agents socials, econòmics i 
municipals. 

CCOO Ajuntament 

2 Assegurar la producció en territori català o de l’Estat de béns bàsics per 
a la salut i la seguretat de les persones que permeti assolir una sobirania 
energètica, tecnològica, sanitària i alimentària.  

CCOO Generalitat 

2 • Regulació pública dels sectors estratègics, inclòs el financer. CCOO Generalitat 

2 • Reforçar la funció principal del dret del treball: equilibrar les relacions 
entre capital i treball inherent al contracte de treball. 

CCOO Generalitat 
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2 Obertura de la Llei d’Urbanisme  que permeti la implantació del turisme 
rural a l’horta de Lleida 

COELL Generalitat 

2 Adequació d’infraestructures per acollir les persones que treballen en la 
campanya recol·lecció de la fruita. 

COELL Ajuntament 

2 Lleida centre de serveis: sanitaris, veterinaris, agroalimentaris, 
tecnològics, turístic, comercial, mediambiental, firal. En tots aquests 
serveis remarca que Lleida destaca. Infraestructures adequades, eix de 
comunicacions, bona comunicació amb el Pirineu. 

Federació d'Hostaleria Ajuntament 

2 Desenvolupar un projecte per convertir Lleida en una Ciutat 
Universitària, com a concepte que va més enllà de “ciutat que té 
universitat”. Vol dir que la universitat i tot el que suposa en quan a 
institució generadora i difusora de coneixement, des del punt de vista de 
projecció exterior, aportació de talent a la ciutat, aportació al teixit 
econòmic, social i cultural, prengui un paper central en la ciutat.  

UDL Ajuntament 

2 Cal crear les infraestructures que ens han de permetre desenvolupar 
projectes de llarg termini i adaptades als canvis accelerats de la societat. 

UDL Ajuntament 

2 Planificar i establir un percentatge de la contractació pública anual amb 
reserva per a centres especials de treball i empreses d'inserció de la 
ciutat. 

ALLEM Ajuntament 

2 Planificar i establir un percentatge de la contractació pública anual amb 
clàusules socials per defensar i garantir el treball per a les persones amb 
discapacitat d'especials dificultats. 

ALLEM Ajuntament 

2 Establir un sistema de revisió periòdica de les condicions de la 
contractació reservada social i els resultats de les diferents opcions de 
clàusules socials. 

ALLEM Ajuntament 

2 Establir 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. 

ALLEM Ajuntament 

2 Fomentar convenis de col·laboració escola-entitat o administració-entitat 
per a la formació i inserció 
sòcio-laboral de persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu 
d'incentivar el retorn al sistema educatiu i laboral. 

AMPA Ajuntament 

2 Establir mecanismes de col·laboració amb els diferents agents de la 
mesa (públics, privats, col·legis i associacions) per garantir i fer 
compatible la conciliació familiar. 

AMPA Ajuntament 

2 Creació d'una Bústia Ètica Laboral on es puguin denunciar o valorar 
anònimament les experiències laborals en diferents empreses. 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

2 Exigir que les empreses tinguin un tant per cent de contractacions per a 
joves (concepte: veure el món laboral amb "ulleres joves"). 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

2 Promocionar les formacions homologades de períodes curts. COL·LECTIU JOVE Ajuntament 
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2 Treballar des de la Regidoria d'Ocupació i des de l'IMO en la promoció 
d'ofertes laborals dirigides al col·lectiu jove. 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

2 Foment de l'educació i formació Dual que permeti als joves estudiar i 
treballar. 

COL·LECTIU JOVE Generalitat 

2 Reconèixer les llengües minoritàries a l'hora de redactar CV o quan es 
realitzen entrevistes de feina a persones que parlen aquestes llengües. 

FOCCS Ajuntament 

2 Crear una plataforma d'empreses i/o comerços que puguin fer ofertes de 
material esportiu o serveis, a preus competitius, directament als clubs. 

Txema del Rosal Ajuntament 

2 Crear una borsa de col·laboració de les empreses destinades a becar 
infants amb pocs recursos per tal que puguin fer esport en els diferents 
clubs de la ciutat. (també ho té la Sandra en el seu Eix. Consensuar 
sobre qui entomarà la proposta.) 

Txema del Rosal Ajuntament 

2 Polítiques d'ocupació. FECOM Ajuntament 

2 APEU'S (Àrees de promoció econòmica urbana) FECOM Ajuntament 

2 Donar suport a la implantació de grans empreses al territori. PIMEC Ajuntament 

2 Oferir tots els serveis bàsics a la xarxa de polígons i espais d'activitat 
econòmica. 

PIMEC Ajuntament 

2 Enfoc aeroport empresarial/servei empresa aeronàutica, base logística. PIMEC Ajuntament 

2 Fomentar la implantació de polítiques de RRHH a les empreses, amb la 
productivitat lligada al rendiment. 

PIMEC Generalitat 

2 Eliminar els costos laborals de les persones inactives (bonificació dels 
ERTO's o passar treballadors a l'atur, sense indemnització, amb el 
compromís de readmissió). 

Federació d'Hostaleria Generalitat 

2 Recuperar ajuts d'autònoms, ajut extraordinari de l'SMI i deixar de 
cotitzar. 

Federació d'Hostaleria Estat 

2 Pensar en la dinamització i millorar l'estructura actual mitjançant 
l'adequació a l'automatització i la digitalització. 

Federació d'Hostaleria Ajuntament 

2 Emprendre accions col·lectives per a les zones més afectades. Federació d'Hostaleria Ajuntament 

2 Crear un fons de rescat a les empreses i, en relació a l'actual fons, 
facilitar-ne la tramitació i la transparència. 

Empresa Familiar Generalitat 

2 Crear un itinerari socioeducatiu per arribar a la inserció laboral. Associació Futur Ajuntament 

2 Fomentar la inversió pública i les infraestructures com a instrument de 
creació de riquesa i ocupació. 

COELL Generalitat 

2 Informar i sensibilitzar les empreses per a la implementació de mesures 
de responsabilitat social I empresarial. 

COELL Ajuntament 
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2 Promoció de l'ocupació basada en l'impuls de la tecnologia. COELL Ajuntament 

2 Buscar sol·lucions per a les persones de treball temporal. COELL Generalitat 

2 Impulsar òrgans de concertació govern municipal - societat civil per 
avançar en l'adopoció de codis de responsabilitat social. 

PSC Ajuntament 

2 Concertar i coordinar amb les organitzacions professionals la revisió dels 
portfolis formatius. 

PSC Ajuntament 

2 Accelerar processos per a Microcrèdits / Subvencions per a la formació 
d'empresaris, autònoms i emprenedors. 

PSC Ajuntament 

2 Establir aliances empresarials amb els sectors de la logística i la 
distribució local. 

PSC Ajuntament 

2 Concertar serveis d'allotjament per a les persones que treballen en les 
campanyes de la fruita. 

PSC Ajuntament 

2 Demanar ajudes a la Generalitat per als titulars de les explotacions 
agràries per tal que puguin invertir en allotjament per als treballadors. 

PSC Ajuntament 

2 La renovació urbana ha d'incidir en la correcció de les desigualtats, la 
consolidació de l'economia circular i de les noves tecnologies, el dret a 
l'habitatge i a la ciutat, i el foment de la competitivitat i la plena ocupació, 
aspectes que han d'ajudar a reconvertir un sector tradicionalment centrat 
en l'obra nova. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

2 Donar suport a les propostes que s'han posat en marxa per agents 
econòmics i socials en matèria de mediació de lloguers de locals 
comercials  

PSC Ajuntament 

2 Cal que l'Ajuntament de Lleida col·labori amb la campanya agraria, l'IMO 
es una bona eina, pert) ha d'excel·lir en termes de orientacio i formacio, 
ara en materia de salut i prevenciO de riscos laboral, i tambe en la 
intermediacio laboral, tent on line corn presencial. 

PSC Ajuntament 

2 Que cap empresa tanqui, des de les cambres de comerç catalanes 
ofereixen serveis gratuïts per evitar-ne el tancament. 

CAMBRA Generalitat 

2 Promocionar l'Horta de Lleida com un espai d'atractiu agrari, patrimonial 
i natural. 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

2 Potenciar la diversificació de les empreses familiars. UNIÓ DE PAGESOS Generalitat 

2 Fomentar activitats agroculturals a l'Horta. UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

2 Potenciar el consum de productes de proximitat de l'Horta (Marca Horta, 
placa acreditativa a qui tingui proveïdors de l'Horta). 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

2 Estudiar amb el Departament d’Educació, i altres departaments si 
s’escau, la possibilitat de disposar d’un Camp d’Aprenentatge a la 
ciutat de Lleida per tal que escoles i instituts puguin estudiar amb 
professionals i tècnics especialitzats: aspectes culturals, històrics, 
arquitectònics i mediambientals propis de la ciutat i zona d’influència. 

AMPA Ajuntament 



 
 
 
 

 14 

2 Creació d'una Fira de promoció dels espais i activitats dels joves per als 
joves. 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

2 Proporcionar els recursos tècnics per tal que els joves siguin els 
encarregats d'organitzar les activitats que ajuden a promocionar la ciutat. 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

2 Crear materials de promoció de la ciutat en format electònic que es 
puguin difondre a través de les xarxes socials de les diferents 
associacions. 

FOCCS Ajuntament 

2 Crear un grup d'opinió i reflexió al voltant de com millorar i donar valor al 
periodisme local al servei de la nostra societat i garantir l'accés al Dret a 
la Informació. 

Col·legi de Periodistes Ajuntament 

2 Potenciar la compra en el comerç local i de proximitat mitjançant 
l'obtenció de descomptes o beneficis. 

Txema del Rosal Ajuntament 

2 Buscar un espai de micro-patrocini des del comerç de proximitat amb els 
clubs/equips del barri. 

Txema del Rosal Ajuntament 

2 Convertir Lleida en una ciutat amb atractiu turístic per tal de dinamitzar el 
comerç i la restauració. 

AP Lleida Ajuntament 

2 Agenda Urbana i Rural. FECOM Ajuntament 

2 Redactar un pla director urbanístic. PIMEC Ajuntament 

2 Esdevenir 'core' en diferents àmbits: serveis sanitaris, serveis veterinaris, 
serveis agroalimentaris (creació d'un polígon agroalimentari), tecnològic, 
turístic i serveis comercials. 

PIMEC Ajuntament 

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

PIMEC Ajuntament 

2 Fomentar el turisme local. PIMEC Ajuntament 

2 Buscar mecanismes a través de l'Ajuntament de Lleida per promocionar i 
difondre a nivell local els negocis lleidatans. 

COELL Ajuntament 

2 Major difusió de les accions que es fan bé a Lleida. COELL Ajuntament 

2 Projectar la ciutat a l'exterior amb accions de ressò mediàtic. COELL Ajuntament 

2 Campanya de promoció del producte local COELL Ajuntament 

2 Fer una formació bàsica als Agents Cívics per poder fer d'informadors 
turístics. 

FAV Ajuntament 

2 Crear espais addients propers a la ciutat per allotjar caravanes i 
autocaravanes, oferint facilitats per estànces curtes i de mobilitat fins 
als principals atractius turístics de la ciutat. 

FAV Ajuntament 
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2 Destacar el potencial i excel·lència dels productes agroalimentaris de 
proximitat, aprofitant les sinèrgies que poden donar una promoció 
conjunta amb la Diputació de Lleida i altres institucions dels país. 

FAV Ajuntament 

2 Empoderar una autoritat amb competències en promoció i dinamització 
econòmica. 

PSC Ajuntament 

2 Impulsar un pla d'innovació del comerç de proximitat. PSC Ajuntament 

2 Rellançar l'Oficina d'Atracció d'Inversions i agilitzar els fons d'inversió de 
Globalleida. 

PSC Ajuntament 

2 Posar en marxa una plataforma Marketplace territorial per al comerç i 
productes lleidatans. 

PSC Ajuntament 

2 Impulsar noves estratègies de cooperació entre diferents sectors 
econòmics i l'hostaleria afavorint experiències com el turisme natural i el 
turisme rural. 

PSC Ajuntament 

2 Promoure el Pla Especial de les Construccions de l'Horta. PSC Ajuntament 

2 Promocionar el producte de proximitat. PSC Ajuntament 

2 Endegar una campanya publicitària de Lleida com a destinació turística i 
comercial segura. 

PSC Ajuntament 

2 Promocionar la marca Horta. PSC Ajuntament 

2 Inventivar circuits curts de comercialització com a espais de promoció de 
l'Horta. 

PSC Ajuntament 

2 Sumar la producció de l'Horta al Marketplace territorial. PSC Ajuntament 

2 Incentivar l'adquisició de productes de proximitat. Plenari Infància i 
Adolescència 

Ajuntament 

2 Sensació de poca valoració de l’Horta: CONSUM PRODUCTES KM 0: 
Per ajudar als sectors econòmics castigats, consumir productes de 
proximitat, no només com a accions individuals, sinó també amb el 
compromís de les administracions; Associar Horta amb salut; Proposta 
de que als menjadors escolars tots els menús s’elaborin amb productes 
de proximitat.  

FAV Ajuntament 

2 Desenvolupar i subvencionar un projecte pilot de lleure inclusiu per a 
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 a 
reunions - punts de trobada). 

ALLEM Ajuntament 

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).  

ALLEM Ajuntament 
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2 Intensificar les iniciatives d'accessibilitat a la cultura i a l'esport. ALLEM Ajuntament 

2 Facilitar l’accés a la cultura, esport i lleure mitjançant la creació i 
potenciació de beques i ajudes per famílies, infants i joves que no poden 
accedir-hi.  

AMPA Ajuntament 

2 Posar en valor l’associacionisme infantil i juvenil i les seves activitats.  AMPA Ajuntament 

2 Creació d'un Carnet Jove Municipal amb descomptes per als joves i 
que fomenti el talent artístic lleidatà. 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

2 Fomentar la música al carrer. COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

2 Crear una Lliga de Futbol entre els diferents centres de menors no 
acompanyats com a continuïtat del projecte desenvolupat per 
l'Associació Nostàlgia de Lleida d'organització de partits de futbol entre 
els centres de Lleida. 

FOCCS Ajuntament 

2 Foment d'artistes de diferents origens per participar en les festes i 
esdeveniments lúdics de la ciutat. 

FOCCS Ajuntament 

2 Creació del Consell Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Lleida: 
creació d'un marc estable i institucional on es pugui participar en la 
planificació de calendaris, espais i ajuts conjuntament amb els tècnics de 
La Paeria i la resta del sector cultural de Lleida (recuperació d'espais i 
d'activitat cultural). 

Plataforma d'Entitats 
Culturals de Lleida 

Ajuntament 

2 Recolzar i publicitar les activitas que es porten a terme des de 
l'Assemblea de Religions: Portes Obertes a les seus de les diferents 
religons, Mostra de Músiques Religioses i Espirituals i Pregària 
Interreligiosa per la Pau. 

ASSEMBLEA DE LES 
RELIGIONS 

Ajuntament 

2 Programar cursos especialitzats per fomentar el coneixement, la cultura i 
la convivència amb les diferents nacionalitats. 

ASSEMBLEA DE LES 
RELIGIONS 

Ajuntament 

2 Recuperar el dia festiu de la Verge Blanca de l'Acadèmia, patrona de 
Lleida/ Incorporar la festivitat de la Verge Blanca a les Festes de 
Tardor./Celebrar les Festes de Tardor del 29 de setembre al 2 
d'octubre./ Donar a conèixer la Verge Blanca com a Patrona de la ciutat. 

ASSEMBLEA DE LES 
RELIGIONS 

Ajuntament 

2 Desenvolupament de la cultura/Apostar per activitats culturals. FECOM Ajuntament 

2 Impulsar la internacionalització de la micro i petita empresa cultural. PSC Ajuntament 

2 Posar a disposició de l'oferta cultural els espais de promoció de la 
ciutat 

PSC Ajuntament 

2 Incentivar la programació local en les festes de la ciutat. PSC Ajuntament 

2 Ampliar els permisos que poden demanar els locals per fer actuacions 
musicals o artístiques. 

PSC Ajuntament 

2 Elaborar un calendari-programació amb el sector cultural. PSC Ajuntament 
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2 Editar un catàleg de productes culturals locals. PSC Ajuntament 

2 Impulsar la City Card Cultural. PSC Ajuntament 

2 Oferir una bestreta per a esdeveniments culturals que hagin quedat 
ajornats. 

PSC Ajuntament 

2 Crear una línia d'ajuts a la creació per emprenedors o empreses 
culturals 

PSC Ajuntament 

2 l’organització d’activitats de formació i culturals que suposin un centre 
d’atracció i atenció per a persones no només de la ciutat sinó que de 
tota la província 

FECOM Ajuntament 

2 microcrèdits o subvencions per a la formació dels empresaris, autònoms 
i  joves emprenedors per a la digitalització i modernització dels seus 
negocis 

PSC Ajuntament 

3 FORMACIÓ: Dissenyar una formació específica en igualtat, diversitat i 
esport inclusiu per entrenadors i entrenadores dels diferents clubs de la 
ciutat.  

Txema del Rosal Ajuntament 

3 ESPORT INCLUSIU: L’esport com a eina d’inclusió social: dissenyar 
activitat d’esport inclusiu i fer partícips a les i als esportistes dels clubs 
de Lleida. 

Txema del Rosal Ajuntament 

3 Garantir de la mateixa manera el dret al subministres bàsics.  CCOO Ajuntament 

3 Garantir l’accés a les rendes de suficiència (renda garantida ciutadana i 
ingrés mínim vital) 

CCOO Generalitat 

3 exposa la seva preocupació per l’Hospital Arnau de Vilanova, creu que 
ha de tenir tots els recursos que necessita i que l’ajuntament ha de 
donar suport en aquesta línia. Per altra banda explica que a Lleida tenim 
una Universitat excel·lent a nivell docent i investigador (IRB) però per 
contra, el col·lectiu de metges i infermers/es de Lleida es veuen obligats 
a marxar de la ciutat per motius laborals, tècnics, econòmics, 

FECOM Generalitat 

3 ACCIÓ SOCIAL: ALBERG PER A LES PERSONES SENSE SOSTRE LLEIDA SOCIAL Ajuntament 

3 POBLE GITANO: Col·lectiu gitano: establir mecanismes i metodologies 
de treball que permetin la millora de la convivència i el civisme a la ciutat 
de Lleida: 
- treball exhaustiu amb les famílies 
- introducció de pautes metodològiques 
- coordinació amb els Serveis Socials i els responsables de les 
prestacions o rendes socials  

Associació Futur Ajuntament 

3 COORDINACIÓ: - Potenciar els Serveis d’Assistència Social de 
l’Ajuntament i que treballin conjuntament amb els de Salut, dotant-los de 
més pressupost i capacitat de gestió. 

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 



 
 
 
 

 18 

3 Accés equitatiu als diferents dispositius de salut de tots els habitants de 
Lleida, visquin on visquin, aportant els mitjans necessaris (transport 
públic…) 

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Generalitat 

3 Habilitar els espais i les condicions necessàries per a fer 
confinaments/quarantenes de les persones més vulnerables. 

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 

3 PRESSUPOST:Crear ajuts socio/econòmics per la gent més desfavorida 
que hagi de complir quarantenes i confinaments a causa de la COVID. -  

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 

3 CAMPANYA FRUITA: Campanya de la fruita: COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 

3 PLANS MUNICIPALS: Avaluació i implementació del Pla Municipal de 
Polítiques per la Igualtat LGTBIQ+. És important que la implementació 
d'aquest Pla no només sigui competència de la Regidoria d'Educació, 
Cooperació, Drets Civils i Feminismes sinó que s'apliqui a totes les 
Regidories, que, tot hi rebre la informació, molts cops no acaben aplicant 
les mesures proposades. 

Colors de Ponent Ajuntament 

3 LGTBIQ:Tenir en compte en Consell Municipal LGTBIQ de la ciutat de 
Lleida ja que és un motor de transformació, sent un espai de debat i 
propostes per a la ciutat de Lleida. 

Colors de Ponent Ajuntament 

3 FORMACIÓ: Com a punt important a valorar, recollit en la Pla d'Igualtat, 
incidim en la importància de la formació. Cal una formació gratuïta i 
accessible a tota la població (ja sigui en espais d'educació formal, no 
formal, per personal tècnic de l'administració pública, etc.). Les 
formacions han de ser realitzades per entitats especialitzades, 
vinculades al col·lectiu LGTBIQ. 

Colors de Ponent Ajuntament 

3 PRESSUPOST:Necessitat absoluta de garantir un pressupost suficient 
per a l’àrea social i educativa (educativa, entesa com a educació formal i 
educació no formal). HA DE SER PRIORITAT. Venim de mals temps i 
sembla que en poden venir de pitjors.  
Cal que el conjunt de l’equip de govern, el conjunt de grups municipals 
del ple de la Paeria (la corporació en ple) i l’àrea d’Economia trobin la 
manera per fer possible la bona dotació econòmica.  

COELL Ajuntament 

3 COORDINACIÓ:Necessitat de polítiques i directrius clares i horitzons 
definits  
Per tal d’establir les actuacions per aconseguir els recursos necessaris  

COELL Ajuntament 
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3 CAMPANYA FRUITA:Cal pensar JA amb la campanya de fruita 2021 per 
evitar la improvització  
Cal fer balanç de la campanya 2020, que no ha d’evitar autocrítica ni el 
qüestionament a les crides de treballadors fetes durant el confinament 
per part d’algunes organitzacions agràries.  
Cal mirada de territori, treballar de manera coordinada amb els 
ajuntaments de la zona i amb les diferents administracions perquè 
cadascuna assumeixi la seva responsabilitat.  

COELL Ajuntament 

3 PEE: Necessitat d’emprendre accions amb una mirada comunitària amb 
visió de ciutat: - Tenir una visió de l’educació més oberta i transversal 
(educació formal, no formal i informal) Incorporació a l’Aliança Educació 
360 (https://www.educacio360.cat/manifest/) de la qual el CEESC n’és 
part des dels inicis. I aplicar accions amb aquesta ‘mirada’.  

COELL Ajuntament 

3 FEMINISMES:Treball per a l’apoderament de les dones i per a 
masculinitats més igualitàries amb adolescents i tallar el masclisme. 

COELL Ajuntament 

3 GENERAL:Treball de carrer en els barris més castigats per l'atur, la 
marginació, etc. - 

COELL Ajuntament 

3 CONSELL INFANTS I ADOL:Promoure els consells de participació 
d’adolescents, com a espais de prevenció, de millora i per oferir atenció 
de qualitat al conjunt de la infància i l’adolescència.  

COELL Ajuntament 

3 ACCIÓ SOCIAL: La situació fa preveure que hi haurà un augment de 
casos a atendre en l’àrea social, on ja se sap que fan falta més 
educadors/es socials perquè els que hi ha van desbordats i acaben fent 
gestió de recursos en lloc de fer treball comunitari que haurien de fer 
treballadors/es socials:  
○ Inclusió  
○ Serveis Socials Bàsics  
○ Joventut  

COELL Ajuntament 

3 SERVEIS SOCIALS: Els i les educadors/es socials de la Paeria tenen 
feines molt parcel·lades i potser caldria que s'estableixin més espais 
d’intercanvi per fomentar la innovació i l’adaptació de bones pràctiques  
  
Cal que la Paeria garanteixi els drets laborals d’educadors/es socials i 
els drets de ciutadania de les persones destinatàries a rebre una atenció 
professional no precaritzada:  
*no pot ser que es contractin monitors, TIS, TAS, etc. per fer funcions 

COELL Ajuntament 
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que hauria d’assumir educadors/es socials  
*no pot ser que es contractin educadors/es socials amb contractes de 
monitor, TIS, etc.  
* no pot ser que s’abusi de la temporalitat dels contractes (hi ha 
educadors/es sociasl amb més de 10 anys treballant per la Paeria que 
encara ho són) * no pot ser que s’abusi de fer contractes a temps parcial  

3 CONTRACTES SERVESI SOCIALS: Cal un plantejament per deixar clar 
què s’externalitza, per què i com?  
*hi ha serveis municipals externalitzats ‘in eternum’, amb contractes que 
no són de jornada completa i no són amb les condicions laborals de la 
Paeria sinó d’un conveni d’acció social molt millorable. I la Paeria n’és 
responsable.  

COELL Ajuntament 

3 CAMPANYA FRUITA:*Creació d'una taula transversal per l'elaboració 
d'un Pla de xoc d’atenció i acollida a les persones temporeres amb 
l'objectiu de cercar solucions reals per resoldre definitivament les 
mancances de la ciutat de Lleida.  

Coordinadora ONGD Ajuntament 

3 CONSELL MIXT DE COOPERACIÓ:  Enfortir la participació del teixit 
associatiu en el Consell Mixt de Cooperació, així com en la resta 
d'iniciatives i espais de participació promoguts per l'Ajuntament de 
Lleida, implicant-les en les diferents fases (disseny, execució, seguiment 
i avaluació) dels projectes. 

Coordinadora ONGD Ajuntament 

3 0.7%: Fixar l'objectiu d'assolir el 0,7% del pressupost de l'Ajuntament de 
Lleida destinat a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat 
internacional, tal com recullen les demandes històriques del sector, i al 
mateix temps, vinculantlo a la millora de la qualitat de les iniciatives 
subvencionades i la implementació de l'EGiBDH.  

Coordinadora ONGD Ajuntament 

3 FEMINISMES: Subvencionar a les associacions de dones que 
promoguin la no discriminació i la igualtat de gènere. 

Plenari Infància i 
Adolescència 

Ajuntament 

3 REFERENTS:En dates emblemàtiques per a donar a conèixer els èxits i 
les aportacions de les dones en diferents àmbits de la societat, així com    

Plenari Infància i 
Adolescència 

Ajuntament 

3 DRETS CIVILS: Vetllar perquè Lleida sigui una ciutat acollidora habilitant 
els mecanismes necessaris per fer front a l'auge del racisme i la 
xenofòbia i promovent polítiques de cohesió social, en especial atenció 
als col·lectius més desfavorits: dones, persones LGTBI, minories 
ètniques, poblacions violentades, etc.  

Coordinadora ONGD Ajuntament 
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3 COORDINACIÓ: ALLEM PROPOSA 6 PUNTS BÀSICS: 1. D'una banda, 
remarca la necessitat de coordinació entre els Serveis Socials de 
l’Ajuntament – Àrees bàsiques de la Salut – Entitats socials de la ciutat 
(VEURE A CONTINUACIÓ) 

ALLEM   

3 EXTRAESCOLARS ESPORTIVES/PEE:1.1 Engegar col·laboracions 
entre entitats esportives i empreses locals per tal d’oferir activitats 
esportives i de lleure adequades als interessos dels infants i joves, amb 
especial atenció als barris amb un grau més alt de població amb risc 
d’exclusió social. Aquesta col·laboració es pot concretar en 
- oferir activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius 
- establir un sistema de beques que permeti als infants amb menys 
recursos poder fer esport en els diferents clubs de la ciutat (també és Eix 
2 - Esport - treball transversal amb el Paco) 

ALLEM   

3 COORDINACIÓ: 1.2 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. 

ALLEM Ajuntament 

3 ACCIÓ SOCIAL: 1.3 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. 

ALLEM Ajuntament 

3 COORDINACIÓ: 1.4 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). 

ALLEM Ajuntament 
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3 COORDINACIÓ: 3.4 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. 

ALLEM Ajuntament 

3 ESPORT I LLEURE INCLUSIU: 5. La cinquena està dedicada a la 
cultura, el lleure i l’esport inclusius. Temes 
treballats al Consell Municipal de la Discapacitat / TAMBÉ ÉS EIX 2 
5.1 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 
reunionspunts de trobada). 
FORMACIÓ: 5.2 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). 
5.3 Intensificar les iniciatives d’accessibilitat a la cultura i a l’esport a la 
ciutat.  

ALLEM Ajuntament 

3 ESPORT FEMENÍ: Col·laboracio amb les diferents emrpeses locals i 
entitats esportives, estiguin incloses o no, dins els projecte de l'Eix 3 per 
tal d'oferir activitats destainades als adults. Esport Femení Lleida pretén 
dirigir el focus al públic adult, treballant a través de la pràctica esportiva 
o activitats relacionades amb la mateixa, les desigualtats socials 
originades durant l'etapa de la pandèmia.                                                                                                                                                                                                                                                   
Proposta 1 - esport femení 
 
1.1 Activitats en els diferents barris de la ciutat de Lleida per tal de 
treballar amb els seus ciutadans i ciutadanes. Crear un vincle de 
proximitat per poder atendre les seves necessitats. 
1.2 Proporcionar metodologies específiques per cada activitat ja sigui : 
activitat física, millora de la nutrició o altres relacionades 
1.3 Col·laborar amb els centres educatius, escoles, instituts per tal de 
realitzar activitats paral·leles als pares i mares. PEE???? 

ESPORT FEMENÍ Ajuntament 
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3 FORMACIÓ: Proposta 2 - esport femení 
Formacions i programes dirigits als col·lectius més vulnerables. Treballar 
la inclusió social en tots els seus àmbits 
(a la reunió l'associació FUTUR va fer una petició en auqesta línia - volei 
femení dones joves gitanes) 

ESPORT FEMENÍ Ajuntament 

3 Proposta 3 - esport femení 
ESPAIS ESPORT FEMENÍ: 
Fomentar els espais a l’aire lliure per tal de poder realitzar les 
formacions o les activitats. Una renovació urbana amb una millora de la 
imatge de la nostra ciutat fent-la atractiva per tal d’evitar la migració dels 
seus habitants i els talents a nivell professional que podem disposar. 
En aquest punt també seria constructiu poder gaudir de les instal·lacions 
esportives de la ciutat o bé proporcionar un espai adaptat en els 
diferents centres cívics de cada barri en cas de necessitat   

ESPORT FEMENÍ Ajuntament 

3 GENERAL: Per a una ciutat més educadora, cohesionada i assequible 
per a tothom  

TSCAT Ajuntament 

3 GENERAL: Fer assequibles tots aquells serveis que fomentin la 
prevenció i la cohesió social JA HO SON! 

TSCAT Ajuntament 

3 COORDINACIÓ: Millorar i gestionar la coordinació entre serveis socials 
atenció primària i serveis socials de salut 

TSCAT Ajuntament 

3 SERVEIS SOCIALS: Impulsar accions per canviar la imatge dels Serveis 
Socials cap a la població en general, pot ser el COVID servirà també per 
aquelles persones que tenien una errònia visió dels serveis oscials, 
estigmatitzant la població que s'atenia i donant per fets que era un únic 
perfil d'usuaris, ha fet que aquests "col·lectius" o perfils de població que 
no acudien als serveis socials, ara hi hagin anat. És per això, que seria 
interessant mostrar la universalitat desl serveis socials 

TSCAT Ajuntament 

3 GENERAL: Garantir sempre l'atenció pel que fa als serveis més  bàsics 
d'atenció a la ciutadania. 

TSCAT Ajuntament 
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3 BRETXA DIGITAL: Vetllar que la bretxa digital no sigui un factor de 
discriminació per tenir accés a serveis i recursos de la ciutat. Simplificar 
els processos burocràtics i recordar que per motius diversos, edat, 
cultura, llengua ... manca de suports informàtics o telemàtics, pot ser 
difícil establir contacte. En l'àmbit que treballem nosaltres, és un dels 
aspectes, que pot ser s'ha vist més en temps de pandèmia, la sol·licitud 
de diferents recursos i ajuts, que han fet que una part de la població 
(gairebé sempre amb menys recursos i menus possibilitats d'accedir al 
món digital) es quedés fora d'aquests 

TSCAT Ajuntament 

3 GENERAL: Apropar les activitats cultural i fer assequibles a tota la 
ciutadania les diferents propostes de la ciutat. Valorar la gratuïtat i la 
informació fàcil i assequible per a tothom. Descentralitzar i obrir les 
barris a la ciutat, impulsar-hi activitats. (passar a l'Eix 2 - Paco) - pla 
educatiu d'entorn / EDUCACIO A L'ABAST / UNIVERSITAT POPULAR  

TSCAT Ajuntament 

3 REFORMA HORÀRIA: la necessitat de reformar l’horari de les persones 
que treballen al comerç per la dificultat que tenen per poder conciliar el 
seu horari amb la vida familiar i/o l’adquisició d’hàbits saludables. 

FECOM Ajuntament 

3 SERVEIS SOCIALS: el dret a l’alimentació aplicant mesures no 
estigmatitzadores com ara targetes moneder de compra o la creació 
d’una xarxa socials amb entitats col·laboradores. 

PSC Ajuntament 

3 SERVEIS SOCIALS: l’equip de Servei Socials Municipals d’atenció 
primària, cal dotar-los de més professionals, més espais, més materials, 
etc. 

PSC Ajuntament 

3 SERVEIS SOCIALS - difondre i assessorar perquè qui hi tingui dret es 
pugui acollir a la llei de Renda 
Garantida de Ciutadania i a l’Ingrés Vital Mínim 

LLEIDA SOCIAL Ajuntament 

3 CULTURA RELIGIOSA: Portes obertes a les seus de les diferents 
religions o grups religiosos 

ASSEMBLEA DE LES 
RELIGIONS  

Ajuntament 

3 CULTURA RELIGIOSA: Mostra de Músiques Religioses i Espirituals ASSEMBLEA DE LES 
RELIGIONS 

Ajuntament 

3 CULTURA RELIGIOSA: Pregària Interreligiosa per la Pau ASSEMBLEA DE LES 
RELIGIONS 

Ajuntament 

3 FORMACIÓ:  més, ens agradaria cursos especialitzats per fomentar el 
coneixement, la cultura i la convivència amb les diferents nacionalitats 
que ens relacionen.  

ASSEMBLEA DE LES 
RELIGIONS 

Ajuntament 
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3 CAMPANYES DE SENSIBILITAZCIÓ: CREAR ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ, AIXÍ COM LA TRANSMISSIÓ DE MISSATGES A LA 
CIUTADANIA PER A DESACTIVAR QUALSEVOL CLASSE DE 
PREJUDICIS I ESTEREOTIPS RACISTES. A causa de la situació 
sanitària actual, cert col·lectius s'han vist afectats per comportaments i 
comentaris racistes.  

FAV Ajuntament 

3 BRETXA DIGITAL: Des d’aquest col·lectiu ens arriba una proposta de la 
FCVSTenint en compte que no tothom té els mitjans ni les competències 
tecnològiques necessàries, cal pensar en mecanismes i serveis de 
suport que permetin que totes les persones puguin accedir a visites, 
tràmits en línia, cites prèvies i formacions virtuals.  

FESALUT Ajuntament 

3 Propostes sobre la igualtat i diversitat en diferents àmbits i l'exclusió 
social per combatre la segregació escolar. 
- BRETXA DIGITAL: Treballar conjuntament amb el Dept. d’Educació: 
Adoptar mesures més intenses de discriminació positiva i 
compensatòries als centres amb composició social desfavorida 
destinades a evitar l’escletxa digital que s’ha evidenciat arran de la 
Covid-19 (préstec de dispositius electrònics, ampliació de dades, 
connectivitat..) 
-CENTRE D'ACOLLIDA PER A DONES: Creació d’un centre d’acollida 
públic amb gestió pública per a dones en situació de violència masclista 
que resideixen a Lleida ciutat o a qualsevol 
15 municipi de les Terres de ponent. Arran de la Covid-19 encara s’ha 
fet més evident la necessitat de disposar d’aquest recurs doncs les 
situacions de violència masclista a la llar s’han vist agreujades quan es 
decreten confinaments 

UDL Ajuntament 

3 Engegar col·laboracions entre entitats esportives i empreses locals 
per tal d’oferir activitats esportives i de lleure adequades als 
interessos dels infants i joves, amb especial atenció als barris amb 
un grau més alt de població amb risc d’exclusió social. Aquesta 
col·laboració es pot concretar en 
- oferir activitats extraescolars gratuïtes als centres educatius 
- establir un sistema de beques que permeti als infants amb menys 
recursos poder fer esport en els diferents clubs de la ciutat  

Txema del Rosal Ajuntament 
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3 VISIBILITZACIÓ DE REFERENTS: Fer visibles “referents esportius de la 
ciutat” que puguin fer accions formatives dirigides a infants i joves que 
promoguin els valors i hàbits saludables mitjançant la pràctica esportiva. 
(també és Eix 2 - Esport - treball transversal amb el Paco)  (també és Eix 
2 - Esport - treball transversal amb el Paco) 

Txema del Rosal Ajuntament 

3 GENT JOVE:Les propostes del col·lectiu jove per a l’eix 3 es centren en 
tres punts: drets de les 
persones i la comunitat – infància, joventut i persones grans – 
promocions públiques d’habitatge. 
- demanen l’apropament de les institucions cap al col·lectiu jove, que els 
facin 
partícips de la presa de decisions que els afecten directament 
- que se’ls hi doni veu i un espai on poder debatre i posar en comú les 
seves 
inquietuds sobre les diverses lluites socials actuals 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

3 GENT JOVEabans de la pandèmia es portaven a terme en els ajuts a 
infants i joves, classes 
de reforç impartides per professors jubilats que ara no poden exposar-se 
a 
causa de la Covid-19. Demanen recuperar aquestes iniciatives de forma 
virtual 
creant una borsa de coneixement, on els diferents interessats i 
interessades 
puguin connectar-se 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

3 GENT JOVE una de les conseqüències de la pandèmia i el confinament 
ha estat el tancament de les biblioteques i centres d'estudi considerats 
espais essencials per poder estudiar. Creuen que és important garantir 
aquests llocs de treball i estudi dels que molts no poden prescindir. Les 
biblioteques plenes de llibres i materials de consulta han sigut tancades 
sense poder oferir alternatives 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

3 en tema d’habitatge proposen impulsar projectes com el de la creació 
d'un Inventari d'Habitatges buits destinats a gent jove, per fomentar la 
independització i emancipació del col·lectiu 

COL·LECTIU JOVE Ajuntament 

3 GENT GRAN: La plataforma lleidatana contra la dictadura financera i les 
retallades proposa com a temes prioritaris a treballar en l’eix 3 els 
següents: 
- actuar en la mesura del possible en les residències de gent gran 
perquè les 
condicions dels residents siguin òptimes, i fer atenció a les persones 
grans 
que viuen soles 

LLEIDA SOCIAL Ajuntament 
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3 GENT GRAN: aborda també el tema de la cura de la gent gran i les 
persones dependents. Explica que es un sector majoritàriament de 
dones, que pateix les conseqüències d’uns contractes i sous molt 
precaris 

PSC Estat 

3  
davant un possible canvi de model educatiu, cal garantir l’accés als 
continguts evitant la fractura digital  

PSC Ajuntament 

3 INFANTS I JOVES:Equipaments públics, ludoteques, llars d'infants, 
piscines, ... Valorar els aspectes preventius i de cohesió que poden 
suposar per als infants i joves de la ciutat. Que l'aspecte monetari no 
suposi un impediment per a utilizar-los 

TSCAT Ajuntament 

3 INFANTS I JOVES: Dotar de recursos suficients les llars d’infants, 
escoles i instituts, així com les AFAs per atendre la diversitat funcional 
de les famílies i alumnes.  

AMPA ESCOLA 
CIUTAT JARDÍ 

Ajuntament 

3 GENERAL: Vetllar perquè la distància física no es converteixi en 
distanciament social. 

AMPA ESCOLA 
CIUTAT JARDÍ 

Ajuntament 

3  FORMACIÓ JOVES: Realització de cursos, tallers, activitats, que vagin 
en la línia de treballar amb 
els més joves el concepte de "Cultura de Pau". Aquestes activitats 
caldria oferirles als centres educatius de la ciutat durant el curs escolar i 
també en el temps 
de vacances a través d'entitats que fan activitats de lleure infantil i 
juvenil. 
SEGREGACIÓ: Determinar estratègies de lluita contra la segregació 
escolar tan present en el 
nostre municipi. 
o recollir experiències reeixides dutes a terme en altres ciutats 
o reprendre la comissió creada en el sí del Consell Escolar Municipal 
 PARTICIPACIÓ Afavorir la participació dels infants i els joves en les 
entitats i associacions 
que treballen en el temps de lleure: esplais, agrupaments, etc. 
Promoure el restabliment del MUCE -marc unitari de la comunitat 
educativaper a l'enfortiment de l'educació pública que garanteix la 

USTEC Ajuntament 
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cohesió social, la 
integració dels nouvinguts i la igualtat d'oportunitats. 

3 GENT GRAN: Tenir cura de la gent gran: maximitzar les condicions 
saludables i sanitàries de 
les residències de persones grans i dissenyar un pla exhaustiu de 
control de les 
mateixes perquè el que ha passat no torni a succeir. 

USTEC Ajuntament 

3 INFANTS: compensar la desigualtat i garantir la igualtat d’oportunitats 
amb mesures com la reducció de les ràtios a l’aula i baixar taxes 

CCOO Generalitat 

3 SEGREGACIÓ: lluitar contra l’abandonament i la segregació escolar,  CCOO Ajuntament 

3 promoure un lleure educatiu inclusiu CCOO Ajuntament 

3 GENT JOVE: Pla Municipal de foment integral de llocs de treball 
estables i de qualitat per al jovent.  

CCOO Ajuntament 

3 INFANTS: treballar per revertir les tendències privatitzadores del sistema 
educatiu promovent polítiques de beques 

CCOO Ajuntament 

3 INFANTS: recuperar projectes iniciats abans de la pandèmia i que en 
aquets moments estan aturats, com per exemple el projecte de “Patis 
Escolars”. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

3 INFANTS/SEGREGACIÓ Promoure la diversitat i la barreja social com a 
valor, tot garantint que ni en l’admissió ni en la permanència a cap 
centre educatiu s’hi discrimini per origen ètnic, nacional, o per raons 
religioses. 

UdL Ajuntament 

3 GENT GRAN: Sol·licitar des de l’Ajuntament al Dept. de Treball, Afers 
Socials i Famílies: reforçar les actuacions de supervisió i control dels 
serveis i establiments d'atenció a les persones grans, i incrementar la 
dotació i el personal dels serveis d'inspecció per poder dur a terme 
aquest augment i també les cures que reben les persones en situació de 
dependència que són ateses en el seu domicili. 

UdL Generalitat 

3 ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC: Activació i potenciació del programa 
PISCOXARXA: conjunt de psicòlogues i psicòlegs col·legiats que, de 
forma solidària a través del COPC, es posen a disposició de la 
ciutadania per atendre a persones amb pocs o escassos recursos 
econòmics 

Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de 
Catalunya 

Ajuntament 
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ACOMPANYAMENT AL DOL: Desenvolupament de programes d’atenció 
al Dol a familiars : es fonamental que la ciutadania es senti recolzada 
pels organismes públics. Durant aquest temps s’han sentit abandonats 
al respecte 
CONCILIACIÓ FAMILIAR: Programes dirigits a la dona i a la conciliació 
familiar: protegir i facilitar en tot el possible les condicions laborals i 
suports emocionals a la dona (TAMBÉ HO TÉ L'EIX 4) 

3 ACOMPANYAMENT EMOCIONAL / GESTIÓ DEL DOL :Establir 
mecanismes d’accés a la salut emocional i gestió del dol en 
col·laboració amb els agents de salut i col·legis professionals de  
metges. 

AMPA ESCOLA 
CIUTAT JARDÍ 

Ajuntament 

3 GENT GRAN: Fer una especial atenció a la gent gran, amb l'impuls de 
nous projectes, si cal, que en aquests moments, ha vist més vulnerada 
que la resta de població, les seves accions del dia a dia, i la seva 
particiàció en la vida social 

TSCAT Ajuntament 

3 GENERAL: Impulsar l’elaboració́ d’instruments que serveixin per activar 
polítiques de renovació́ urbana, incloent-hi les relatives a la conservació́ i 
la millora del parc d'edificis i les relacionades amb la millora dels entorns 
urbans. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

3 GENERAL: Planificar les actuacions publiques dirigides cap a un entorn 
més sostenible vinculat a la seva qualitat, així ́com la salut i benestar de 
les persones, projectant una ciutat més amable des de la sensibilitat en 
el disseny de l’espai públic. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

3 GENERAL: La renovació́ urbana ha d’incidir en la correcció́ de les 
desigualtats, la consolidació́ de l’economia circular i de les noves 
tecnologies, el dret a l’habitatge i a la ciutat i el foment de la 
competitivitat i la plena ocupació́, aspectes que han d’ajudar a 
reconvertir un sector tradicionalment centrat en l’obra nova. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

3 GENERAL: Potenciar el model de ciutat compacta i aprofitar la 
oportunitat que representa la renovació́ urbana per assolir un model de 
ciutat inclusiva, segura i accessible, tenint en compte també́ a partir 
d’ara les variables essencials per dissenyar la ciutat post-Covid: millora 
de la xarxa d’espais verds i dels grans itineraris i recorreguts urbans i 
territorials per tal que estiguin cuidats, equipats i informats, com a llocs 
de passeig, de lleure, de relació́ social, de salut i també́, mentre no 
canviï la situació́ actual, d’informació́ sobre les mesures, les accions i els 
recursos de la ciutadania front al COVID 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 
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3 GENERAL: Impulsar la rehabilitació́ dels teixits urbans i la millora de 
barris vulnerables i degradats, procurant l’ús mixt del sòl i la barreja 
d’usos, amb models d’habitatge adaptats a les noves exigències en 
relació́ a la configuració́, disseny i l’habitabilitat dels espais interiors, 
tenint en compte noves funcions i activitats que es desenvolupen així ́
com la transversalitat, flexibilitat i necessitats canviants dels ocupants. 
Cal posar en valor principalment el confort dels usuaris, en concret dels 
aspectes amb conseqüències directes sobre la salut i la qualitat de vida. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

3 GENERAL: Promoure aliances entre els àmbits públics, privats i la 
societat civil per a la transformació́, reconversió́ i pràctica de 
l’arquitectura en l’àmbit del patrimoni arquitectònic i cultural, des del 
coneixement de la seva complexitat i des del respecte i la integració́ en 
l’entorn. El paisatge urbà̀ es un bé d’interès general i la seva arquitectura 
es un reflex de la societat i de la seva història. Cal incentivar la diversitat 
arquitectònica dels paisatges naturals i urbans, la seva qualitat i la 
identitat singular, així ́com la seva reconversió́ als paràmetres actuals i a 
les necessitats dels ciutadans. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

3 ALTERNATIVES A LA COMPRA/LLOGUER - SOSTENIBILITAT:  la 
rehabilitació energètica dels edificis dels barris amb més dificultats, la 
ciutat post-covid necessita habitatges més saludables i sostenibles, i en 
formules alternatives d’habitatge que no requereixin haver de passar per 
una compra o bé un lloguer, propostes com la masoveria urbana poden 
resultar opcions molt interessants. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

3 SERVEIS SOCIALS: Vetllar perquè totes les famílies tinguin accés a un 
habitatge digne amb l’espai i servei necessaris per, a part de viure-hi 
dignament, si és necessari puguin fer-hi un confinament amb garanties 
sanitàries. 

AMPA ESCOLA 
CIUTAT JARDÍ 

Ajuntament 

3 OFICINA LOCAL D'HABITATGE: lncorporar a l'Oficina Local d'Habitatge 
per al Iloguer social de I'EMU, un servei d'assessorament i intermediació 
entre particular i entitats bancàries per a les persones que no poden 
pagar el lloguer o hipoteca i evitar situacions d'emergència i exclusió 
residencial. (Afegida 7/11) 

PSC Ajuntament 

3 PLA MUNICIPAL D'HABITATGE: Treballar en l'elaboració d'un pla 
municipal d'habitatge per tal d'ampliar el parc públic d'habitatge, crear 
nous models d'habitatges, reduir l'emergència habitacional, i garantir el 
dret dels ciutadans i ciutadanes de Lleida a un habitatge.(afegida 7/11) 

PSC Ajuntament 

3 LLOGUER SOCIAL: En l’habitatge la creació / dignificació del parc 
existent d’un parc públic de lloguer que garantitzi el dret a l’habitatge 

CCOO Ajuntament 
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3 PRESSUPOST: 4. La quarta proposta fa referència a l’habitatge 
(TAMBÉ EIX 4) 4.1 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-
mevallar-any-2020-ajuntament-de-barcelona-institut-municipal-de-
persones-ambdiscapacitat 

ALLEM Ajuntament 

3 PRESSUPOST: 4.2 Reserva d’un percentatge d’habitatges adaptats 
protegits per a les persones amb mobilitat reduïda. Ajuts per a l’accés a 
l’habitatge, (compra o lloguer socials). (TAMBÉ EIX 4) 

ALLEM Ajuntament 

3 PRESSUPOST:4.3 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. 
(TAMBÉ EIX 4) 

ALLEM Ajuntament 

3 PRESSUPOST/ ALTERNATIVA AL LLOGUER: provar un pla de xoc per 
donar resposta a les situacions d’emergència creades pels efectes de la 
pandèmia, en particular residencial motivades per la pèrdua de 
l’habitatge o altres causes greus de necessitat d’habitatge que prevegi 
obligacions de resultat envers els poders públics 
- Promoure l’accés a l’habitatge social, preferiblement en règim de 
lloguer, sens perjudici de promoure altres formes de tinença, com ara la 
masoveria urbana. (Afegides el 9/11) 

UdL Ajuntament 

3 L’aportació de la UdL pren com a referència i adapta a l’àmbit local i a 
l’especificitat de Lleida, el Pla de drets humans de Catalunya (2020-
2023) lliurat el 10 de desembre de 2019 al Govern i al Parlament de 
Catalunya. Les propostes es concreten en les següent actuacions:  
Des de l’àmbit local cal reclamar l’agilitat en l’aplicació de mesures de 
“reforç” social, com l’ingrés mínim vital. 

UDL Generalitat 

3 L’aportació de la UdL pren com a referència i adapta a l’àmbit local i a 
l’especificitat de Lleida, el Pla de drets humans de Catalunya (2020-
2023) lliurat el 10 de desembre de 2019 al Govern i al Parlament de 
Catalunya. Les propostes es concreten en les següent actuacions:  
Incorporar en el disseny de les polítiques públiques una cultura de 
preveure els riscos i destinar més recursos a anticipar-se. 

UDL Ajuntament 

4 Digitalització sobretot de la dona  AP LLEIDA Ajuntament 

4 Hub agroalimentari  CAMBRA Ajuntament 
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4 Desplegar el parc de generació renovable, les xarxes elèctriques 
intel·ligents, i infraestructures d’emmagatzematge i regulació per a les 
renovables per tot el territori català, i promoure l’eficiència energètica. 
Tot d’acord amb la planificació estatal del Plan Nacional Integrado de 
Energía i Clima 2021-2030 i la llei de canvi climàtic de Catalunya. 

CCOO Generalitat 

4 Planificar la interconnexió d’infraestructures que responguin a la nova 
realitat energètica, climàtica, en línia amb els principis de l’economia 
circular. 

CCOO Generalitat 

4 Garantir el subministrament d’energia renovable i de generació 
distribuïda al territori, per augmentar la sobirania energètica i facilitar la 
mobilitat sostenible. 

CCOO Generalitat 

4 Implementar mesures d’eficiència energètica i hídrica al sector 
agroalimentari. 

CCOO Ajuntament 

4 Reconvertir explotacions agrícoles i ramaderes amb fort impacte 
ambiental. 

CCOO Generalitat 

4 Reduir progressivament l’ús de plaguicides, adobs químics i antibiòtics. CCOO Ajuntament 

4 importància 5G sobretot al voltant de la ciutat COELL Ajuntament 

4 Lleida una bona qualitat de vida: per alimentar els centres de serveis 
anteriors hem de potenciar els atractius de Lleida: anar a peu a tot arreu, 
qualitat educativa. Implementar concepte smartcity, responsabilitat 
mediambiental, bona xarxa de telecomunicacions, estalvi energètic i 
d’aigua 

Federació d'Hostaleria Ajuntament 

4 En una societat basada en el coneixement, les entitats relacionades amb 
la seva generació, gestió i difusió seran estratègiques. Hi ha un Pacte 
Nacional per la Societat del Coneixement que suposa una gran 
oportunitat també per Lleida. 

UDL Ajuntament 

4 Universitat i Ajuntament tenim un projecte comú de gran impacte en el 
entorn que és el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari al que cal 
donar-li més visualització i protagonisme. És una infraestructura 
generadora de feina de qualitat i alta qualificació. 

UDL Ajuntament 

4 Analitzar la vianalització d'espais de la ciutat per afavorir les activitats 
econòmiques: comerç i hostaleria, amb l'objectiu d'assegurar l'activitat i 
per tant l'ocupació 

PSC Ajuntament 

4 Afavorir incentius per excel·lir en valors mediambientals -gestio de 
residus, optimitzacio de recursos energetics, actuacions urbanistiques 
de respecte al paisatge, mobilitat sostenible...- tan dels equipaments 
comercials com de les àrees comercials de la nostra ciutat.  

PSC Ajuntament 

4 Generar el relat de la Fruita segura, explicant els protocols seguits, com 
un valor a la nostra producció 

PSC Ajuntament 
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4 ACCIÓ SOCIAL:Dedicar esforços per fer una tasca preventiva per 
abordar l’ús i consum de tòxics dels joves en espais públics i d'oci, per a 
les relacions socials, etc. 

COELL Ajuntament 

4 Implicació i el compromís de la Paeria de Lleida en la Governança 
Territorial del Sistema de Salut i membre proactiu en els òrgans de 
direcció dels SCS  

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 

4 Activació i potenciació del programa de Psicoxarxa. Impulsar iniciativa 
de xarxa soliària a traves del COPC, de psicòlegs per a persones amb 
pocs recursos econòmics 

Col·legi de Psicòlegs Ajuntament 

4 Desenvolupament de programes d’atenció al Dol a familiars Col·legi de Psicòlegs Ajuntament 

4 Activar de manera urgent l’atenció a les persones que han vist 
paralitzada l’atenció mèdica com a conseqüència de la pandèmia 

CCOO Generalitat 

4 Reconstruir el sistema de salut català, enfortint-lo amb els recursos 
materials i humans necessaris, valorant i prestigiant les treballadores i 
treballadors que el fan possible, i garantint la seva participació i 
representació col·lectiva 

CCOO Generalitat 

4 Garantir la capacitat de provisió de material de protecció i 
subministraments bàsics, mitjançat una indústria pròpia de caràcter 
estratègic i de proximitat per garantir el temps de resposta en situacions 
d’emergència. 

CCOO Generalitat 

4 Canvi legal en la prevenció de riscos laborals CCOO Generalitat 

4 A l'espai exterior d' entrada als Caps (centres d'atenció primària) es 
formen grans cues de ciutadans de Lleida degut a la pandèmia, i amb 
els protocols d'actuació, tenim que fer un triatge en la entrada del Caps. 
Davant de la previsió de fred, pluja i boires de Lleida durant el hivern, 
sol·licitem prendre alguna mesura per habilitat el espais exteriors del 
Caps, per protegir al usuari de les inclemències 

IAC Ajuntament 

4 Sol·licitud d'una tarja identificativa com a personal sanitari pels 
problemes d'aparcament i endarreriment a la tasca d'atenció al usuari en 
els domicilis. 

IAC Ajuntament 

4 PARTICIPACIÓ CIUTADANA, reclamem accions a través de la FAV i 
dels Centres Cívics a fi d’incrementar la formació i la informació sanitària 
de la ciutadania de Lleida i organitzar campanyes divulgatives a fi que la 
ciutadania conegui els seus drets i deures la qual cosa farà que el treball 
dels nostres professionals sigui més eficient. 

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 

4 Promoció de la salut i la prevenció de la malaltia: impulsar educació 
d’hàbits saludables en la edat escolar, ha de crear cuidar i mantenir 
circuits per la salut, que la mobilitat, edificis, establiments alimentaris, 
oci, transport, llocs de treball, etc. de la ciutat de Lleida siguin 
saludables. 

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 
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4 Programes dirigits a la dona i la conciliació familiar. Protegir i facilitar en 
tot el possible les condicions laborals i SUPORTS emocionals a la dona. 

Col·legi de Psicòlegs Ajuntament 

4 l’IVA de les mascaretes al 4% ja que és un producte bàsic o de primera 
necessitat /preu elevat 

FAV Estat 

4 Una bona xarxa de cobertura sanitària PIMEC  Generalitat 

4 L’Ajuntament de Lleida i la UdL han de treballar plegats per generar 
atracció als professionals del ram de la salut( metges , infermeres, 
investigadors……) que al temps posicionarà la ciutat de Lleida davant de 
les altres ciutats 

FECOM Ajuntament 

4 Instar a la Generalitat posar en marxa campanyes de consum sobre la 
Dieta mediterrània i alimentació i hàbits saludables  

PSC Ajuntament 

4 Generar el relat de la Fruita segura, explicant els protocols seguits, com 
un valor a la nostra producció  

PSC Ajuntament 

4 Reforçar el compromís de la ciutat de Lleida amb la DOCÈNCIA I 
INVESTIGACIÓ, puntals clau per l’atracció i fidelització de professionals 
a les Terres de Ponent. Lleida oferta formació universitària per 6 
llicenciatures sanitàries (Medicina, Infermeria, Biomedicina, Dietètica i 
Nutrició, Fisioteràpia i Veterinària) i diferents Graus de Formació 
Professional (Entre d’altres, Diagnostica per a la Imatge, Tècnic de 
Farmàcia, Tècnic de Laboratori, Tècnic de cures i Auxiliar d’infermeria a 
més del de documentació mèdica i bases de dades). En Investigació 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida), és un dels pocs 
que té acreditació del Instituto Carlos III, acull a més de 200 
investigadors que lideren projectes en xarxes mundials. Cal cuidar, 
implementar i donar suport aquestes dues facetes-Docència i 
Investigació- facetes que són complementaries a les tasques 
Assistencials i que fan que puguem competir amb altres territoris, perquè 
puguem oferir una Triada: Assistència+ Docència +Investigació en una 
Ciutat Saludable que sigui atractiu per a la captació de nous i bons 
professionals i ciutadans de Lleida. 

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 

4 SALUT PÚBLICA SÒLIDA, aposta per la promoció de la salut i la 
prevenció de la malaltia en lloc de pensar en un Sistema Sanitari enfocat 
en l’atenció de la malaltia. Això vol dir que l’Ajuntament de Lleida ha 
d’apostar per l’educació d’hàbits saludables en la edat escolar, ha de 
crear cuidar i mantenir circuits per la salut, que la mobilitat, edificis, 
establiments alimentaris, oci, transport, llocs de treball, etc. de la ciutat 
de Lleida siguin saludables. 

COL·LEGI DE 
METGES DE LLEIDA 

Ajuntament 

4 Establir les bases per al tractament integral de la renovació urbana des 
de les diferents vessants que hi poden incidir, com el manteniment i la 
rehabilitació dels edificis i dels habitatges, l'eficiència energètica, la 
sostenibilitat, la mobilitat, les noves tecnologies, la qualitat del medi 
ambient i dels entorns urbans. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 
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4 Potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per a 
garantir la seva sostenibilitat i la qualitat ambiental dels entorns urbans, 
així com l'accessibilitat i utilització per part dels seus usuaris 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

4 Plantejar intervencions de millora en els edificis i entorns urbans per tal 
de garantir que la ciutadania pugui beneficiar-se dels efectes positius en 
el medi ambient i en la salut de les persones, tenint en compte els 
paràmetres d’impacte ambiental, d'eco eficiència, de sostenibilitat i del 
cicle de vida dels edificis. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

4 Implementar estratègies a diferents escales per reduir la demanda 
energètica del parc edificat existent i contribuir a la transició vers una 
arquitectura més sostenible, neutra en emissions de CO2 a través de 
l’ús d’energies renovables, l’ús eficient de recursos primordialment de 
proximitat i la reutilització dels recursos, garantint el dret d’accés, 
generació, consum i distribució d’energia als ciutadans. 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 

4 Política urbanística de transformació de les ciutats per guanyar eficiència 
energètica i disminuir les emissions contaminants i el trànsit privat. 

CCOO Ajuntament 

4 Recuperar biodiversitat, corredors naturals i espais lliures per a la 
ciutadania. 

CCOO Ajuntament 

4  Promoure l’observació i la interacció amb animals, plantes o paisatges 
en general. 

CCOO Ajuntament 

4 Preparar la transició ecològica, en concret l’energia i la mobilitat des d’on 
generar activitat econòmica alineada amb l’objectiu de revertir el canvi 
climàtic, la construcció i les infraestructures, la indústria 4.0 o les 
cadenes de subministrament locals. 

CCOO Ajuntament 

4  Reprendre els treballs del Pacte nacional per a la reforma horària. 
Organitzar el temps socials i laborals de manera harmònica posant al 
centre els temps dedicats a les cures i a la corresponsabilitat. 

CCOO Ajuntament 

4 Garantir el control polític i social sobre les polítiques econòmiques 
d’acord amb els reptes climàtic, tecnològic i de salut, i les necessitats 
socials. 

CCOO Generalitat 

4 Planificar la mobilitat des d’una perspectiva sostenible i segura, 
prioritzant els desplaçaments en modes de transport públic, saludables i 
no contaminants.  

CCOO Ajuntament 

4 Estratègia parcs i jardins de Lleida: Fomentar una ciutat amb parcs i 
jardins sostenibles (aigua, espai, fitosanitat i recursos humans) 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Ajuntament 

4 Estratègia parcs i jardins de Lleida: Recórrer a assessorament tècnic 
professional per validar la viabilitat ecològica i econòmica dels projectes 
d'enjardinament i aforestació de la ciutat. 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 

Ajuntament 



 
 
 
 

 36 

FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

4 Estratègia parcs i jardins de Lleida: Planificar circuits (saludables, lúdics, 
turístics,...) per a la ciutadania de coneixement dels models de producció 
local artesana 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Ajuntament 

4 Estratègia horta de Lleida com a "rebost" saludable de productes 
vegetals i animals. 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Ajuntament 

4 Ser referents en la gestió mediambiental i respecte a les persones, 
treballant aspectes com reduir la petjada de carboni, o reduir el 
malbaratament d’aliments. 

PIMEC  Ajuntament 

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

PIMEC  Ajuntament 

4 Crear mesures per a promoure l’ús del transport públic així com les 
bicicletes o patinets elèctrics, i habilitar més zones de la ciutat on es 
puguin utilitzar còmodament. 

Plenari Infància i 
Adolescència 

Ajuntament 

4 Intensificar les activitats formatives (curriculars i extra-curriculars) i de 
recerca adreçades a la lluita contra el canvi climàtic i la preservació dels 
ecosistemes. 

UDL Ajuntament 

4  Impulsar òrgans de concertació Govern Municipal-Societat Civil 
aprofitant eines existents, com la Fundació Lleida 21, per avançar en 
l’adopció de codis de responsabilitat social en relació al medi ambient i 
la comunitat, convertint la Fundació en la garant del seguiment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Afavorir incentius per 
excel·lir en valors mediambientals -gestió de residus, optimització de 
recursos energètics, actuacions urbanístiques de respecte al paisatge, 
mobilitat sostenible...- tan dels equipaments comercials com de les àrees 
comercials de la nostra ciutat.  

UDL Ajuntament 

4 Cal potenciar la diversificació productiva i econòmica de les empreses 
familiars de l'Horta. Fomentar la construcció d'obradors a les 
explotacions, facilitar l'accés a l'obrador del Parc Científic amb tutela de 
tècnics, permisos per fer venda directa de productes, activitat de turisme 
rural i altres. 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

4 Afavorir incentius per excel·lir en valors mediambientals -gestió de 
residus, optimització de recursos energètics, actuacions urbanístiques 
de respecte al paisatge, mobilitat sostenible...- tan dels equipaments 
comercials com de les àrees comercials de la nostra ciutat. 

PSC Ajuntament 

4 Impulsar el pla contra el canvi climàtic aprovat. PSC Ajuntament 
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4 Avançar en la recollida de residus porta a porta. Cal avançar amb el 
projecte d'implantació ja redactat en els diferents barris de la ciutat. 

PSC Ajuntament 

4 Eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús, per materials compostables o 
biodegradables. Podem prendre la decisió de la prohibició del seu ús. 

PSC Ajuntament 

4 Que la Generalitat, via ATM, dissenyi juntament amb la Diputació, la 
Paeria i les organitzacions professionals del sector agrari un model de 
mobilitat sostenible i segura per l'Horta de Lleida amb serveis de taxi a 
demanda o bé amb l'augment de les freqüències de les línies 
interurbanes concessionades per accedir als llocs de treball al camp.  

PSC Ajuntament 

4 Marcar la distància social als semàfors de més afluència de persones 
amb una senyalització horitzontal. Unes marques amb forma de mitja 
lluna a Ia distància de 1,5 metres. 

PSC Ajuntament 

4 Senyalitzar el sentit dels vianants a les voreres per evitar el creuament 
mitjancant fletxes o petjades per tal que quedi clar per quin costat de la 
vorera cal anar en funció de Ia direcció en la qual vagis. 

PSC Ajuntament 

4 Augmentar la freqüècia del transport públic a les hores punta per facilitar 
la mobilitat dels treballadors i que es pugui complir amb la distància 
entre passatgers. 

PSC Ajuntament 

4 Adoptar un protocol per a la mobilitat segura en el transport urbà.  PSC Ajuntament 

4 Activar els serveis de taxi a demanda en zones de la ciutat de baixa 
densitat per a reduir l'ús del vehicle privat.  

PSC Ajuntament 

4 Guanyar espai pels i les vianants, d'espais entre vies principals, seguint 
l'esquema de les superilles facilitant l'accés a usuaris del transport urbà 
col·lectiu o a les zones d'aparcament.  

PSC Ajuntament 

4 Executar la zonificació de zones 30 i obrir els carrers de transició entre 
zones per a facilitar la mobilitat per a usuaris de bicicletes o de VMP. 

PSC Ajuntament 

4 Afavorir Ilicències de gestió de la mobilitat alternativa.  PSC Ajuntament 

4 Pla de mobilitat. *Abans de implantar plans de Mobilitat s’han d’avaluar 
els pros i contres de cada una de les mesures que es vulguin adoptar, 
tant municipals com supramunicipals. S’han d’estudiar i avaluar. 

FECOM Ajuntament 

4  La part de l’Eix Comercial de Lleida que toca al castell té unes serioses 
dificultats de rehabilitació per tenir un tràfic de vianants molt dens i en 
aquest cas necessita de línies d’ajut perquè en algun moment aquestes 
línies de rehabilitació siguin possibles 

FECOM Ajuntament 
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4 UNITAT POLÍTICA: Davant la pandèmia i la greu crisi que estem vivint, 
creiem que cal sumar esforços, escoltar a les diferents associacions, als 
experts de diferents àmbits,... La salut de la ciutadania i la recuperació 
econòmica han d’estar per sobre de les discrepàncies i els interessos 
electorals. Necessitat d’unitat, donada la situació d’emergència, entre els 
grups polítics i entitats: Importància de la participació en aquesta Mesa 
de la FAVLL i de les entitats socials, tant per poder estar informats com 
per aportar propostes. 

FAV Ajuntament 

4 Es demana actuacions estrictes de la GU en l'aplicació de les sancions 
corresponents quan s'incompleixen les normes relacionades amb el 
Covid-19  

FAV Ajuntament 

4 JARDINERIA. Plantar arbres als carrers que les voreres així ho 
permetin, sobretot tenint en compte la climatologia de la ciutat, 
especialment a l'estiu. 

FAV Ajuntament 

4 JARDINERIA. Fer la reposició d'aquells arbres  que han mort en els 
darrers anys 

FAV Ajuntament 

4 DESINFECCIÓ. Manca de desinfecció Covid19. Elaboració pla de 
desinfecció, amb prioritat d'aplicar-se a llocs concrets com Centre 
Històric (Pl. Dipòsit, Pl. Cervantes), amps Elisis, Estació, Magraneres  

FAV Ajuntament 

4 CONTENEDORS. Caldria quadrant de recollida d'escombraries i revisar 
l'estat dels contenedors.  

FAV Ajuntament 

4 Millorar el transport públic, la seva eficiència, freqüència, rapidesa i 
fiabilitat; així com potenciar-ne el seu ús.  

FAV Ajuntament 

4 Augmentar el nombre de places d'aparcaments dissuasoris per tal de 
reduir l'ús del transport privat  

FAV Ajuntament 

4 Manca de suficients efectius de Guàrdia Urbana  a diferents barris: 
Centre Històric, Cappont, l’Escorxador, Raimat i també a l’Horta...  

FAV Ajuntament 

4 Okupes al Centre Històric, Llívia,..  Fer arribar a la S.D.G.E. i a la Paeria 
la proposta de que canviï l'actual normativa sobre les ocupacions 
il·legals o bé que s'endureixen les sancions con s'ha fet recentment per 
ex. a Itàlia 

FAV Ajuntament 

4 Inversió en la xarxa d'infraestructures de camins de l'horta COELL Ajuntament 

4 Impulsar la rehabilitació dels teixits urbans i la millora de barris 
vulnerables i degradats, procurant l’ús mixt del sòl i la barreja d’usos, 
amb models d’habitatge adaptats a les noves exigències en relació a la 
configuració, disseny i l’habitabilitat dels espais interiors, tenint en 
compte noves funcions i activitats que es desenvolupen així com la 
transversalitat, flexibilitat i necessitats canviants dels ocupants. Cal 
posar en valor principalment el confort dels usuaris, en concret dels 
aspectes amb conseqüències directes sobre la salut i la qualitat de vida 

COAC (COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE 
CATALUNYA 

Ajuntament 
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4 Millorar la xarxa de transport públic i garantir que vertebri el territori i que 
el cohesioni socialment i territorialment.   

CCOO Ajuntament 

4 Promoure plans de mobilitat sostenible que integrin el conjunt 
d’actuacions a realitzar de manera coordinada i planificada des de 
diferents àmbits (automoció, urbanisme, plataformes de serveis 
multimodals, sector aeroespacial, etc.). 

CCOO Ajuntament 

4 Planificar i dotar les polítiques de mobilitat, les infraestructures i la xarxa 
de transport públic han de ser suficients i eficients per permetre la 
interconnexió entre les infraestructures existents i infrautilitzades, 
vinculades a una xarxa de transport públic de baixes emissions, que 
permetin la integració social del territori i que garanteixin la mobilitat 
sostenible. 

CCOO Ajuntament 

4 Planificar la mobilitat des d’una perspectiva sostenible i segura, 
prioritzant els des - plaçaments en modes de transport públic, saludables 
i no contaminants. 

CCOO Ajuntament 

4  Impulsar el sector de la construcció amb polítiques d’habitatge, incloent 
també la rehabilitació d’edificis i locals, orientades a garantir un dret 
social bàsic de ciutadania i com a factor que ha de contribuir a la 
sostenibilitat i a la creació d’ocupació. Necessitem abordar canvis en 
l’urbanisme i combatre el despoblament rural.  

CCOO Ajuntament 

4 Apostem per polítiques R+D+I al servei d’aquests projectes.  CCOO Generalitat 

4 Cal potenciar la diversificació productiva i econòmica de les empreses 
familiars de l'Horta. Fomentar la construcció d'obradors a les 
explotacions, facilitar l'accés a l'obrador del Parc Científic amb tutela de 
tècnics, permisos per fer venda directa de productes, activitat de turisme 
rural i altres (transversal /horta) 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

4 El servei de seguretat és deficitari i demanem una o dues patrulles de 
urbana-rural exclusiva per l'Horta. També accelerar la col·locació de 
càmeres de vigilància. Hi ha abocaments de tot tipus i robatoris. Millorar 
els camins amb un increment del pressupost de manteniment anual de 
ferm i desbrossament 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

4 Millorar la xarxa de camins amb un manteniment més periòdic tan del 
ferm com a l’hora de desbrossar laterals. És vital per viure i treballar en 
condicions.  

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

4 Integrar millor l’Horta i la ciutat amb camins i accessos adequats, segurs 
i senyalitzats. I oferint rutes per a vianants que també els aproximin a 
productors o poder fer compra directa (fruita, ous, oli, sucs,...). 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

4 Assegurar i controlar que les companyies telefòniques i les seves 
subcontrates despleguin la fibra òptica atenent demandes 
proporcionades i justes dels propietaris. Afavorint el soterrament de 
línies. També assegurar que arribi a tothom i no només als nuclis més 
poblats on fan negoci. La connectivitat a Internet és un servei 
indispensable pels negocis familiars a l'Horta. 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 
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4 Controlar més a especuladors que volen convertir l'Horta en una 
urbanització. Ara amb la pandèmia s'han revalorar les torres de lloguer, 
no en queda ni una per llogar i això farà obrir els ulls a promotors 
immobiliaris que voldran fer negoci. 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

4 Eliminació taxa terrasses  PSC Ajuntament 

4 Eliminació taxa terrasses Federació 
D'Hostaleria  

Ajuntament 

4 Donar suport al comerç local i a les petites empreses: Incentivant a la 
població a adquirir productes de proximitat i donant suport fiscal a les 
petites empreses que hagin sofert l’impacte de la crisi sanitària 

Plenari Infància i 
Adolescència 

Ajuntament 

4 Campanyes de foment de l’economia circular PIMEC Ajuntament 

4 S’observen terrasses on la distància entre les taules no és la 
reglamentària: Aplicació estricta de la normativa.  

FAV Ajuntament 

4 S’observa una certa laxitud en l’obligació del compliment de les normes: 
Demanar a la Paeria que la G.U. sigui més estricta en l’aplicació de les 
sancions corresponents  

FAV Ajuntament 

4 S’ha instaurat la falsa idea de que un cop s’està assegut en una terrassa 
ja no cal portar mascareta: intervenció agents cívics 

FAV Ajuntament 

4 NETEJA: Lleida no està acceptablement neta. Hem de fer, tant la 
ciutadania com l’Administració, un esforç per millorar aquesta situació . 
Sobretot per la salut, però també per la imatge de la ciutat. És 
fonamental fer especial atenció a la situació del Centre Històric. 'Neteja 
deficinent dels carrers a Lleida i també a Raimat. Manca de disfecció 
(Covid19). Disposar de manera actualitzada de la informació dels 
quadrants de neteja i de recollida d'escombraries, inclosos els de Raimat 
així com una revisió de l'estat dels contenidors. Seguiment dels 
quadrants de neteja, degut al Covid19, cal ser especialment curosos i 
reforçar la neteja. Comunicació amb Paeria al respecte de les 
mancances que detectem i per fer arribar les propostes d'ubicació de les 
noves papereres 

FAV Ajuntament 

4 Voreres estretes amb acumulació de vianants, difícil mantenir la 
distància de seguretat. Caldria eixamplar-les, senyalitzar-les d'un sol 
sentit en alguns casos. En carrers com p.e. C/Major, caldria posar cinta 
per separar els 2 sèncits de la marxa de vianants.  

FAV Ajuntament 

4 Degut a COVID19, s'han reduït molt lús del transport públic. Caldria fer 
revisió de les línies bus urbà, freqüències. Podria fer-se campanya per 
afavorir-ne l'ús. Proposta d'estudiar la ubicació dles passatgers, tant dels 
que van de peu com asseguts. 

FAV Ajuntament 

4 Necessitat d'aparaments dissuassoris FAV Ajuntament 
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4 Des de la COVID19, s'ha produït una reducció del nombre de trens (des 
d'octubre només circula un 40% d'AVE+Avant) Plantejar el tema a 
Paeria, SDGE i a la DG. Problema greu pels lleidatans i lleidatanes que 
treballen i estudien a BCN i altres persones que també han d'anar-hi.  

FAV Ajuntament 

4 Horta: Problema dels camins de l’Horta, “camins de selva” intransitables. FAV Ajuntament 

4 Incivisme Abocadors il·legals, gossos abandonats ... FAV Ajuntament 

4 Incivisme (es llencen mascaretes, guants, etc. a la via pública...): Aplicar 
les sancions corresponents. 

FAV Ajuntament 

4 Negociació amb les cadenes de supermercats per a què destinin una 
part de les seves suerfícies per oferir el producte local (model francès) 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Ajuntament 

4 Negociació amb els venedors al detall (fruiteries-verduleries, 
carnisseries, ...). per a la promoció del producte km 0 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Ajuntament 

4 Aconseguir que les explotacions puguin fer sacrifici d'animals (pollastre, 
gallines, conills, ...) per a venda directa (model francès) 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Generalitat 

4  Oferir el producte de proximitat (mercat local) a la ciutadania un cop a la 
setmana. 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Ajuntament 

4 Oferir consell fitosanitari i zoosanitari a les explotacions agrícoles i 
ramaderes de l'horta dedicades a la producció km0 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Ajuntament 

4 Oferir consell tènic (maneig, reg, adobat,...) a les explotacions agrícoles i 
ramaderes de l'horta 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS 
AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE 
CATALUNYA, LLEIDA 

Generalitat 
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4 Afavorir i assegurar que els fills de pagesos vinculats a l'activitat agrària 
puguin ampliar la vivienda familiar per no marxar de l'Horta. O que 
puguin construir sobre un cobert o torre vella. Ajudar a les empreses 
familiars amb subvencions directes per fer autoconsum amb plaques 
solars a les granges i fomentar la sostenibilitat a l'Horta. 

UNIÓ DE PAGESOS Ajuntament 

4 Smarts Cities – S’ha d’atacar ja. Lleida està a 0 en aquest tema. Ens hi 
hem de posar i no parlem de diners si no d’idees.  

COELL Ajuntament 

4 Establir alguna mena de protocol perquè circular per Lleida no sigui un 
impediment a l’hora  l’abastir la indústria i els comerços  

COELL Ajuntament 

4  La digitalització a Lleida és una estratègia clau  que s’ha d’afrontar 
lligada amb la implantació del 5G, aquest fet ajudaria a la falta de 
cobertura que és un problema genèric important en mon que està anant 
cap al tele treball. 

COELL Ajuntament 

4 Dissenyar una estratègia clara de digitalització des d’un punt de vista de 
paquetització, explicar molt bé, tant a l’administració com a l’empresa 
privada  que significa digitalitzar. Fer paquets perquè les empreses 
puguin avaluar en quin lloc estan i saber les opcions que tenen  

COELL Ajuntament 

4 Innovació . Cluster TIC de Lleida. És molt potent i no té cap visibilitat 
pública a nivell d’imatge de la ciutat . El sector agroalimentari lligat amb 
el sector TIC de Lleida és molt rellevant i ens serviria per posicionar el 
territori, el pagès i l’agricultura, que la imatge del pagès no fos només 
(terra, tractor i fruita) si no, imatge que hi ha una innovació al darrera , 
que hi ha uns verticals punters .  

COELL Ajuntament 

4 Potenciar el punts de recarrega per a  vehicle elèctric en consonància 
amb les  ODS i així ser   una ciutat d’energia neta.  

COELL Ajuntament 

4 Reforçar els serveis veterinaris municipals per millorar les inspeccions a 
establiments minoristes: botigues d'alimentació, restauració, mercats, 
foodtrucks... Com a prevenció de problemes sanitaris amb origen 
d'alimentació 

 COL·LEGI 
VETERINARIS 
LLEIDA 

Ajuntament 

4 Identificació i senyalització de rutes/circuits per passejar amb mascotes 
integrades dins la ciutat, adaptades a gent gran o famílies amb nens, 
equipades amb dispensadors de bosses, papereres, postes amb fonts 
d'aigua per netejar el pipí i evitar agressions a les edificacions... 
properes als domicilis i adequades als censos de gossos de cada 
barri/carrer 

 COL·LEGI 
VETERINARIS 
LLEIDA 

Ajuntament 

4 Gestió de colònies felines amb el programa CER i esterilització  COL·LEGI 
VETERINARIS 
LLEIDA 

Ajuntament 

4 Reforçar els serveis veterinaris del centre d'acollida d'animals de 
companyia i col·laboració del col·legi de veterinaris en temes de sanitat 
animal i benestar 

 COL·LEGI 
VETERINARIS 
LLEIDA 

Ajuntament 
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4 Realització i difusió de campanyes de identificació i tinença responsable 
de mascotes 

 COL·LEGI 
VETERINARIS 
LLEIDA 

Ajuntament 

4 Revisions periòdiques dels nuclis zoològics per garantir sanitat i 
benestar animal 

 COL·LEGI 
VETERINARIS 
LLEIDA 

Ajuntament 

4 Benestar d'animals de companyia: protocols de detecció de 
maltractament i formació de la guàrdia urbana 

 COL·LEGI 
VETERINARIS 
LLEIDA 

Ajuntament 

4 REFORÇAR SISTEMA DE SALUT  FECOM Generalitat 

4 PROPOSTA DE SERVEIS DE MITJANA DISTÀNCIA PRESTATS 
SOBRE LA XARXA FERROVIÀRIA D’ALTES PRESTACIONS 
(SERVEIS AVANT), ENTRE LLEIDA I BARCELONA SUBJECTES A 
OSP  

AVANT Ajuntament 

4 1. ESTABLIMENT D’ALMENYS 14 FREQÜENCIES DIÀRIES PER 
SENTIT, DE SERVEIS 
AVANT ENTRE LLEIDA I BARCELONA.  

AVANT Ajuntament 

4 2. CONSIDERACIÓ D’OSP DE TOTES LES FREQÜENCIES 
PROPOSADES D’AVANT ENTRE LLEIDA I BARCELONA SENSE 
LIMITACIÓ DE PLACES. 

AVANT Ajuntament 

4 3. APLICACIO D’UNA TARIFA SIMILAR A L’ANOMENADA MD PER A 
TOTS ELS SERVEIS. 

AVANT Ajuntament 

4 PROPOSTA DE CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES 
RODALIES DE LLEIDA  

RODALIES LLEIDA Ajuntament 

4 1. Creació de quatre línies de rodalies  RODALIES LLEIDA Ajuntament 

4 1.1. Creació d’un baixador al polígon industrial del Segre i una andana al 
Pla de Vilanoveta 

RODALIES LLEIDA Ajuntament 

4 1.2. Rehabilitació de les estacions i baixadors accessibles a les 
persones amb mobilitat reduïda (PMR) 

RODALIES LLEIDA Generalitat 

4 1.3. Prestació del servei amb vehicles accessibles a les PMR RODALIES LLEIDA Ajuntament 

4 1.4. Increment dels serveis i adequació dels horaris existents RODALIES LLEIDA Ajuntament 

4 1.5. Integració tarifària dins de l’ATM de la totalitat de la xarxa de 
rodalies de Lleida 

RODALIES LLEIDA Ajuntament 

4 1.6. Inclusió del títol de transport de rodalies de Lleida al d’alta velocitat RODALIES LLEIDA Ajuntament 
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4 L’aportació de la UdL pren com a referència i adapta a l’àmbit local i a 
l’especificitat de Lleida, el Pla de drets humans de Catalunya (2020-
2023) lliurat el 10 de desembre de 2019 al Govern i al Parlament de 
Catalunya. Les propostes es concreten en les següent actuacions:  
Necessitat de transitar cap a una ciutat sostenible, desplegant el tres 
components del concepte de sostenibilitat: econòmica, social, 
mediambiental. Tenir present el full de ruta que suposa l’Agenda 2030 i 
els 17 ODS que 14 conté però necessita ser complementada en alguns 
aspectes atès que en el moment d’elaboració i adopció de la mateixa no 
es va preveure una possible pandèmia provocada per la Covid-19. Els 
efectes de la mateixa són en primera instancia de caràcter sanitari però 
també ha desencadenat una crisi social i econòmica. 

UDL Ajuntament 

4 L’aportació de la UdL pren com a referència i adapta a l’àmbit local i a 
l’especificitat de Lleida, el Pla de drets humans de Catalunya (2020-
2023) lliurat el 10 de desembre de 2019 al Govern i al Parlament de 
Catalunya. Les propostes es concreten en les següent actuacions:  
Des de l’àmbit local a les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques 
reforçar amb caràcter immediat tot el sistema de salut pública, 
recuperant la inversió en aquest àmbit minimitzada a base de reduccions 
sostingudes en els darrers anys en forma de pèrdua d’efectius sanitaris 

UDL Generalitat 

 

 

 

 

 

 

 

 


