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pacte social per a la ciutadania

Fem balanç del
Pacte Social per a la
Ciutadania i anem
cap a un nou pacte!
ccoo

El bon sabor de boca sempre convida a repetir experiències.
Després de molta negociació i de vetllar pel seu compliment,
el Pacte Social per a la Ciutadania, signat la primavera del
2005 i posat en marxa durant la resta del mandat municipal,
ha donat bons fruits, fruits que són el “salari diferit”, el que
no surt a la nòmina, i que rebem per mitjà de les millores
que es fan a la nostra ciutat.
Les millores que s’han dut a terme durant aquests últims
anys i gràcies al Pacte són, detalladament, les següents:
a. Formació –durant 29 hores– adreçada a 40 agents de la
Guàrdia Urbana sobre la “Detecció de riscos laborals a la
via pública i des de la via pública”.
b. Formació becada per als delegats sindicals a l’Institut
Municipal de Treball.
c. Lliurament, per part de la Paeria, de sòl urbanitzable per
a la construcció, en règim cooperatiu, de dues promocions
de pisos.
d. Posada en funcionament de la línia d’autobusos –anomenada LP– que va als polígons del Segre, Cimalsa i Camí
dels Frares, amb més de 7.000 passatgers mensuals, i
desenvolupament d’un projecte LIFE de la Unió Europea,
anomenat GESMOPOLI, que persegueix l’objectiu de poten-

ciar els plans de mobilitat a les empreses d’aquests polígons.
e. Elaboració i posada en funcionament de les pàgines web:
www.compartir.org i www.lleida.compartir.org per optimitzar
el transport compartit amb vehicle particular.
f. Establiment del sistema d’interconnexió horària –es pot
pujar dues vegades al bus amb un sol bitllet, en la franja
d’una hora– als autobusos de la ciutat, i compromís
d’implementar, al començament del 2008, el nou sistema
d’integració tarifària a tota la xarxa d’autobusos urbans i
interurbans que pertanyen a l’ATM (Autoritat Territorial de
la Mobilitat).
g. Col·locació de 8 plataformes a les parades del bus; els
criteris per a la seva instal·lació són de màxima necessitat
per als ciutadans amb mobilitat reduïda.
h. Posada en funcionament de 4 taxis adaptats per a persones
amb mobilitat reduïda.
i. Construcció i posada en funcionament de dues noves
escoles bressol.
j. Implementació de l’horari d’acollida –matí i tarda– a les
escoles bressol que ho han demanat amb un mínim d’entre
8 i 10 alumnes.
k. Aprovació de la nova ordenança de civisme que regula,
entre d’altres coses, la prevenció de la contaminació acústica.
l. Establiment de la T-Nostra A (targeta de bus) de transport
públic gratuït per a les persones pensionistes més grans de
62 anys i amb ingressos baixos (referenciats per l’IPREM).
m. Compliment de l’Ajuntament del compromís de destinar
el 0,7% del pressupost municipal a projectes de cooperació
internacional.
n. Presentació, anual, als sindicats signants, dels pressupostos
municipals abans de la seva aprovació.
o. Assignació d’un terreny urbanitzable per a la construcció
de la nova seu sindical, mitjançant una permuta amb l’edifici
dels sindicats.
p. Cessió, als sindicats signants, d’espais, un a Lleida-TV,
cada 15 dies, i un, cada 3 mesos, a la revista de la Paeria;
l’ús d’aquests espais es fa sota el criteri que ambdós sindicats
difonguin el missatge de caràcter social que creguin adequat.
Amb aquests resultats, el nostre compromís no és cap altre
que el de repetir l’experiència. Ja ens hem posat a treballar,
tenim nous reptes i s’accepten idees i suggeriments.
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Ja és oberta la inscripció als cursos del 4t trimestre de l’any 2007 que organitza l’Escola
de Participació Ciutadana i que tenen lloc al Centre Cívic Democràcia. Els cursos que
s’iniciaran en els pròxims dies tenen els títols de “Vols entendre i parlar l’anglès?”,
“Curs d’espanyol per a estrangers nivell inicial”, “Curs de català per a estrangers”,
“Vols entendre i parlar el francès?”, “Vols millorar el teu francès?”, Curs d’espanyol
per a estrangers nivell avançat”, “Curs de català per preparar el nivell C”, “La llengua
àrab”, “Intel·ligència emocional: La gestió personal de les emocions”, “Intel·ligència
emocional aplicada a la resolució de conflictes” i “Gestió del temps i estrès”. Per
inscriure’s cal dirigir-se a la seu de l’Escola de Participació Ciutadana o trucar al telèfon
973 28 22 72.

