
MEMÒRIA D’ACTUACIONS

2022



EIX 1. Governança i excel·lència operativa

RESUM D’ACTUALITZACIÓ

2021 2022

GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS 42% 62,5%

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 54,20% 100%

TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I LA 

COMUNICACIÓ

28% 50%



EIX 2. Imatge, projecció i promoció de la ciutat

ACCIONS DESTACADES

2021 2022

OPORTUNITATS LABORALS, 

RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT 

DE L’OCUPACIÓ
33,3% 50%

CULTURA 40% 55%

ESPORT I LLEURE 50% 50%



EIX 3. Igualtat, diversitat i inclusió social

RESUM D’ACTUALITZACIÓ

2021 2022

FEMINISMES 42,85% 78,5%

LGTBIQ+ 83% 75%

COOPERACIÓ I CULTURA DE LA PAU 50% 62,5%

EDUCACIÓ I CIUTAT EDUCADORA 61,5% 75%

PERSONES I COMUNITAT 54,1% 83,3%

GENT GRAN 36,36% 54,2%

JOVENTUT 73,50% 79,40%

HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 60% 60%



EIX 4. Emergència climàtica, ambiental i sanitària

RESUM D’ACTUALITZACIÓ

2021 2022

SALUT 50% 58%

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 70,83% 68,75%

POBRESA ENERGÈTICA 35,70% 78,57%

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 50% 50%



EVOLUCIÓ DEL PACTE 2020-2022

2021 2022

EIX 1 15 (51%) 20 (69%)

EIX 2 13 (40%) 16,5 (51%)

EIX 3 70,5 (69%) 73 (70%)

EIX 4 28,5 (59%) 32 (66%)

TOTAL 131 (62%) 141,5 (67%)

2021                2022

Total d’accions fets o en curs 87,80%            96,25%



ACTUACIONS ESTRELLA 2022

• 1.4: Millorar les comissions de seguiment de les grans concessions públiques, incloent més
comissions en serveis que ara no es fa (jardineria, etc...) i incloent les representacions sindicals
de les empreses en les comissions de seguiment.

• 1.5: Fira de la contractació pública.

• 1.9: Treballar perquè la política de selecció de l’Ajuntament tingui el màxim de transparència i
seguretat en tots els seus processos.

• 2.2: Utilitzar l’Escola de Participació Ciutadana per aportar informació de qualitat a la ciutadania
com a eina de coneixement que millori els processos participatius i de pressa de decisions.

• 2.5: Sistematitzar els processos participatius impulsats per l’Ajuntament (Decidim).



ACTUACIONS ESTRELLA 2022

• 4.3: Dotar la ciutat d’un Pla Estratègic per establir un catàleg de feines que el mercat laboral en un
futur pròxim pugui necessitar, podria anar lligat al projecte Voliana que l’IMO ja està duent a terme (Pla
Estratègic Territorial). Amb l’objectiu de crear ocupació de qualitat, reconvertir feines que deixaran
d’existir i fer front al possible creixement d’atur, derivat dels inevitables canvis tecnològics i digitals que
estan per venir, es podria crear aquest catàleg de feines en perill de transformació, extinció i substitució
a Lleida.

• 4.4: Fomentar programes de formació i ajuda per a la digitalització de la petita i mitjana empresa de la
nostra ciutat.

• 4.6: Foment de la contractació indefinida. Ara és el moment d’incentivar aquest tipus de contracció
front l’alta taxa de contractes temporals que tenim a Lleida.

• 5.4: Cultura i lleure responsables. Projectar activitats culturals, de lleure i oci amb principis de
responsabilitat, alineats amb els d’igualtat i diversitat. Foment d’una cultura saludable i conciliadora
amb horaris de descans i de vida en família. Treballar col·laborativament amb altres regidories en
aquesta línia, com Joventut, Educació o Serveis Socials.



ACTUACIONS ESTRELLA 2022

• 5.8: Cultura per a la infància i la joventut. Potenciar el vessant educatiu de la cultura apropant-la als
infants i joves. Dissenyar programacions per estimular els hàbits de participació en les diferents
expressions d’arts en viu o visuals, per educar en el present i crear públics per l’endemà.

• 7.2: S’impulsarà la inclusió de clàusules d’igualtat de gènere als contractes públics de l’Ajuntament de
Lleida, així com dels seus plans d’igualtat al Registre públic de plans d’igualtat de la Generalitat.

• 7.5: S’elaborarà un protocol de dol en cas d’assassinat per violència masclista amb la col·laboració de
les entitats de la ciutat.

• 7.6: S’impulsaran accions de sensibilització ciutadana per a la conciliació de la vida personal i laboral i
per al foment de la corresponsabilitat dels homes en les tasques de cura i domèstiques.

• 8.2: S’inclouran, com a mesura d’aquest Pla, campanyes de sensibilització a la ciutadania en matèria
LGTBIQ+ en col·laboració amb les entitats de la ciutat, així com mesures per a la prevenció i el combat
de l’LGTBIfòbia en l’àmbit educatiu.



ACTUACIONS ESTRELLA 2022

• 9.1: S’elaborarà el nou Pla director de cooperació i solidaritat amb la participació de les entitats de
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació.

• 10.1: Impulsar el paper de lideratge proactiu de l’Ajuntament i, en concret, de la Regidoria d’Educació
per generar acords de ciutat en matèria educativa amb la implicació de tots els agents i fer-ne partícips
mitjançant la comunicació a tota la ciutadania.

• 10.9: Impulsar la participació dels infants i adolescents al Plenari dels infants i dels adolescents a
través dels districtes del Pla Educatiu Entorn.

• 10.23: Potenciar la gestió de l’EAP de les Escoles Bressol i augmentar-ne els serveis fent-lo extensiu a
les escoles artístiques municipals.

• 11.1: Establir nous canals d’informació i accés als serveis socials, amb la possibilitat de realitzar
tràmits, demanar cita i accedir a la informació per la via telemàtica, garantint sempre l’atenció personal
i respostes clares i amb temps suficient per a la resposta.



ACTUACIONS ESTRELLA 2022

• 11.2: Millorar l’atenció telefònica amb l’establiment d’un serveis específic d’atenció telefònica dels
serveis social per evitar temps d’espera, pèrdua de trucades, agilització de tràmits i millora de la
informació a la ciutadania sobre tràmits i procediments.

• 11.8: Impulsar el consell de Benestar Social i, dins d’aquest promoure les taules sectorials (persones
amb discapacitat, gent gran, infància, etc.), com espai de debat, reflexió i decisió per avançar en la
promoció de la participació de la ciutadania en la vida social, laboral, cultural i recreativa de la ciutat i
per millorar les condicions de vida de les persones amb especials dificultats.

• 12.10: Millorar l’alfabetització tecnològica de la gent gran.

• 13.2: Promoció del Carnet Jove de Lleida: conveni amb l’Agencia Catalana de la Joventut per promoure
nous descomptes per a la gent jove que viu o utilitza els serveis de la ciutat. Al mateix temps aquesta
acció suposa la dinamització del teixit comercial i de serveis de la ciutat de Lleida, amb la col·laboració
amb les entitats comercials i empresarials de la ciutat.

• 13.8: Suport i promoció d’iniciatives de grafit i pintura Mural. PotFest.



ACTUACIONS ESTRELLA 2022

• 14.4: Identificar els habitatges buits (cens) i les causes de la seva desocupació: elaborar un cens on
s’identifiquin els pisos buits a la nostra ciutat a mans dels grans tenidors.

• 14.12: Incentivar l’augment de l’ús de les energies renovables per part de la ciutadania i de
l’Ajuntament.

• 15.6: Fer campanyes de sensibilització i promoció de la salut.

• 16.1: Fomentar el servei d’autobusos de la ciutat, especialment la línia del Polígon Industrial “El
Segre” i valorar la possibilitat de fer extensiu línies cap a altres polígons de la ciutat.

• 16.4: Realitzar campanyes de sensibilització per l’adequació de les “zones 30” de circulació a la nostra
ciutat.



ACTUACIONS ESTRELLA 2022

• 16.20: Ampliar a més partides de l’Horta sense servei de transport urbà el servei a demanda de
taxi. Millorar la receptivitat de les parades 28 d’autobús, tant als vianants com als autobusos, protegint-
los de les inclemències, ja sigui adaptant les parades per a que els autobusos no abandonin el seu carril
de circulació, o be senyalitzant horitzontalment i correctament les parades, hi
ha moltes parades senyalitzades a on no hi cap el bus, fet que provoca que els busos no puguin parar
be, dificultant tant l’accés com la sortida de les persones usuàries.

• 17.3: Elaborar i distribuir un díptic informatiu acompanyat d’una campanya divulgativa a la ciutadania
en matèria de pobresa energètica (AAVV, llars de Jubilats, persones beneficiaries del servei de
teleassistència,...).

• 17.5: Establir convenis amb les companyies subministradores d’energia elèctrica, gas i aigua per la
condonació del deute i evitar els talls de llum, gas i aigua.



ACTUACIONS ESTRELLA 2022

• 18.2: Rehabilitació d’edificis per millorar la seva accessibilitat i eficiència energètica. Seria una mesura
per reduir consums energètics, millorar l’accessibilitat i la seguretat, aprofitar aigua i energies
renovables. Això requereix gran quantitat de mà d’obra qualificada.



ACTUACIONS PRIORITÀRIES 2023

• 1.3. Revisar la gestió dels serveis municipals, en especial aquells que estan gestionats
per empreses privades per a garantir que no suposin un sobrecost per la ciutadania.

• 4.8. Els sindicats signants estaran presents en el Consell Municipal de la Formació
Professional i l’Ocupació, per poder col·laborar, així com en la Fira de la Formació i el 
Treball, que per a les properes edicions serà el “Saló de la Formació i l’Ocupació de 
Lleida, Orienta’t i tria el teu futur”.

• 4.11. Crear una comissió de treball amb els sindicats sotasignats per a l’estudi d’un
salari mínim de ciutat, abans de la finalització del Pacte.

• 4.12. Dur a terme el seguiment i l’avaluació del Pla Municipal de Responsabilitat
Social de la ciutat de Lleida amb la participació dels sindicats sotasignats per poder 
promoure i defensar els drets de les persones treballadores.



ACTUACIONS PRIORITÀRIES 2023

• 4.13. Els sindicats signants estaran presents al Consell Municipal de persones amb
discapacitat, per poder col·laborar i desenvolupar alguns dels eixos i objectius del pla.

• 12.1. Presentar i difondre la Guia Territorial de les Terres de Ponent per a l’actuació
contra els maltractaments a les persones grans, elaborada a instàncies de la 
Generalitat i en què han intervingut diferents Departaments de la Generalitat, la 
Paeria i organitzacions i institucions del territori.

• 12.9. Impulsar accions informatives i de sensibilització per un ús segur i confortable 
en el transport públic (conductors i ciutadania en general).

• 13.16. Ampliació de la línia de promoció de l’associacionisme estudiantil.

• 17.1. Reprendre i donar continuïtat a la Comissió Local de la Pobresa Energètica de 
l’Ajuntament de Lleida.



ACTUACIONS PRIORITÀRIES 2023

• 4.10. Oferir formació als treballadors temporals del camp, tant de prevenció de riscos 
laborals com d’especialització dins de les diferents tasques agroalimentàries per tal de 
millorar les seves condicions laborals, a l’hora formar-los perquè coneguin quins son 
els seus drets laborals i quin és el seu conveni de referència.

• 18.1. Revisió del pla climàtic de Lleida 2030 i creació del Consell plenari pel clima. 
Incloure els punts d’aquest pacte en el Pla.



ACTUACIONS PRIORITÀRIES 2023

• Participar en el pla de mobilitat

• Crear un mapa de carrils bici

• Metro-minut

• Eliminar les bosses dels mercats no sedentaris



MOLTES GRÀCIES


